
 

 

 

 

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 -  10 septembrie 2009 

 

Şedinţa a început la ora 10,10. 

Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Tabără, 

preşedintele Comisiei de anchetă, asistat de domul Raul-Victor 

Surdu-Soreanu , vicepreşedinte. 

      * 

Domnul Valeriu Tabără: 

Domnule preşedinte, doamna profesor şi consilier Zoe 

Petre, în primul rând ţinem să vă mulţumim, şi îmi permit să o 

fac în numele Comisiei de anchetă privind irigaţiile şi fondurile 

alocate acestora, constituită printr-o hotărâre aprobată de plenul 

Camerei Deputaţilor, pentru faptul că aţi venit, la invitaţia 

noastră, la comisie. 

Aş dori să fac precizarea că prezenţa dumneavoastră 

aici nu este în cadrul unei anchete, să o spunem aşa, ci pentru a 

clarifica o problemă care a apărut undeva într-un plan, nu aş 

spune chiar secundar, dar nici chiar în primul plan al anchetei 
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noastre pe care o facem pe problema aceasta a îmbunătăţirilor 

funciare, un program care îşi are încă efecte negative asupra 

activităţii din sistemele de îmbunătăţiri funciare, este vorba de 

Programul ROMAG, cu o sumă discutabilă, nici noi nu avem 

încă cifra exactă -  de 80, alţi vorbesc de 100 – 115 milioane de 

dolari, din care prin AVAS, în urma unei ordonanţe de urgenţă 

din 2003 s-au recuperat circa 15 milioane de dolari. În rest, 

partea de sumă rămasă este încă în portofoliul SNIF-ului şi care 

atârnă foarte greu în situaţia economico-financiară şi sigur şi a 

perspectivei de a exista ca entitate, pe domeniul respectiv în 

România. 

Sigur, nici nu trebuie să mai spun cât de importante 

sunt irigaţiile şi lucrările de îmbunătăţiri funciare pentru ceea ce 

înseamnă exprimarea potenţialului agricol al României şi, sigur, 

şi alte probleme care decurg din aceste sisteme. 

Domnule preşedinte, întrucât într-un material pe care îl 

avem aici şi cu toţi colegii apare ca urmare a discuţiei avute la 

Preşedinţia României şi Guvern, cât şi conducerea ministerului 

cu banca americană City Bank, acceptarea unui credit furnizor 

cu scopul acţionării de utilaje, echipamente agricole şi servicii în 

sumă de 80 de milioane de dolari SUA. 

În această tranzacţie s-a găsit şi firma americană 

Transchem Finance şi Trade Corp SUA şi care, practic, a 

gestionat, până la urmă, eu aş spune, dincolo de legalitate, acest 

program care de fapt s-a soldat cu un eşec. 
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Am vrut să ştim, domnule preşedinte, dacă atunci, în 

1997, pentru că atunci s-au pus bazele acestui program, 

respectiv finalizat în Hotărârea de Guvern nr. 686. Au fost 

discuţii legate de ceea ce înseamnă fezabilitatea acestor firme,  

s-a văzut dacă proiectul respectiv poate fi implementat imediat, 

dacă toate celelalte date erau asigurate, pentru ca această 

tranzacţie să fie finalizată. 

Acest lucru îl spunem pentru că încă din 1996 era ştiut 

că firma respectivă Transchem, care era angajată în acest 

program, avusese două elemente de eşec sau două acţiuni de 

eşec, una în Polonia, una în Ucraina şi una eşuată pentru că cehii 

au fost puţini mai prevăzători şi atunci nu au mai încheiat 

această tranzacţie cu ei. Era vorba de un credit furnizor, sigur, 

care venea şi se finaliza prin utilaje, prin echipamente de irigaţii. 

În mare parte ceea ce spunea şi domnul Gavrilescu şi mai târziu 

şi domnul Mureşan şi ceilalţi miniştri care au fost la audiere, 

multe dintre aceste pachete şi din aceste maşini nu s-au potrivit 

pe sistemul pe care ele au fost dirijate, practic pe sistemul privat, 

în acea perioadă, mai puţin dezvoltat şi ceea ce exista, erau 

parcele foarte mici pe care multe dintre maşinile şi utilajele 

respective nu se puteau folosi. Este, de fapt, un lucru evidenţiat 

şi în discuţiile care au avut loc la Guvernul României, în şedinţa 

în care s-a aprobat acest program, respectiv în 16 iulie 1997, 

dacă nu mă înşel eu, am aici datele problemei. Au fost discuţii 
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foarte pertinente şi destul de aspre. Această Hotărâre de Guvern 

nr. 686 a fost adoptată în 17.07.1997. 

Ştiu şi eu, şi eu am păţit-o, domnul ambasador Alfred 

Moses era destul de cu multă presiune şi cu destul de mult 

tupeu, era şi ambasadorul unei mari puteri. Şi nu de puţine ori, 

inclusiv la mine, ca ministru, dânsul a venit şi cu firme care nu 

aveau locaţia sau, ştiu eu, puneau multe semne de întrebare, în 

primul rând printr-un anumit mod de comportament aici la noi, 

nu la dânşii acolo, pentru că acolo este până la urmă treaba lor. 

Dar, această chestiune se regăseşte şi astăzi, aşa cum vă 

spuneam, în acest portofoliu al pierderilor care vin pe sistemul 

de îmbunătăţiri funciare din România. 

Acesta este, în principal, motivul pentru care v-am 

invitat la comisie şi încă o dată, repet, vă mulţumim, domnule 

preşedinte că aţi acceptat invitaţia noastră şi în acelaşi timp sunt 

convins că în discuţie, aşa cum am procedat şi cu ceilalţi colegi 

parlamentari care reprezintă, din păcate colegul de la UDMR 

astăzi nu a putut veni, este plecat la Budapesta şi mai sunt câţiva 

colegi care din anumite motive nu au putut veni astăzi aici. Dacă 

sunt încă probleme, să poate să le discutăm. 

Da, domnule vicepreşedinte Surdu, vă rog. 

Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 

Vă rog să-mi permiteţi, cu tot respectul, să vă salut şi 

eu şi mi-aş permite la partea introductivă o întrebare, ca să 

lămurim anumite lucruri din start. 
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Într-o serie de discuţii aici s-au făcut afirmaţii în baza şi 

a unor note care au apărut, că de fapt această tranzacţie care, în 

fond sau pe fond este o tranzacţie comercială, este o afacere 

între o firmă privată şi o regie a statului român, afacerea 

ajungând la regia statului român, prin nişte decizii care s-au luat 

de către Guvern. Legătura, însă, cu instituţia prezidenţială s-a 

făcut de următoarea manieră: că, de fapt, a fost o afacere 

comercială, dictată de un interes politic major. 

S-au făcut aici afirmaţii şi discuţii pe această temă, că 

vizita dumneavoastră în Statele Unite ale Americii a avut 

undeva lobby din partea acestor firme care au livrat utilaje nou-

nouţe, în sfârşit, o să mai revin asupra acestei chestiuni, şi că 

acel dejun şi întâlnirea în Statele Unite nu a fost o vizită politică, 

de fapt, care nu are legătură cu... 

Domnul Emil Constantinescu: 

Care dejun? 

Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu:  

S-a afirmat aici că a fost şi un dejun la Casa Albă, de 

către colegul nostru, deputatul Fuia sau nu ştiu unde, la Chicago, 

ceva de felul acesta, şi eu aş vrea să ştiu dacă există vreo 

legătură, pentru că din informaţiile pe care le-am avut, fiind 

cosemnatar al declaraţiei de la Snagov, de care dumneavoastră 

ştiţi, fiind pe vremea respectivă preşedintele unui partid 
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parlamentar, opţiunea noastră de securitate a fost, de atunci, 

NATO şi Uniunea Europeană. 

Şi mai ştiu, fiind membru al Fundaţiei Colegiului 

Naţional de Apărare a Ţării, că vizita dumneavoastră la 

Washington a fost, la solicitarea Statelor Unite ale Americii, 

respectiv a preşedintelui Clinton, şi nu ca urmare a unor 

manevre mercantile de culise, cum se încearcă a se face o 

legătură între această mare afacere ROMAG, Transchem. Deci, 

erau interese politice mari pentru Statele Unite. Pentru România 

era înaintea unor conflicte militare care au avut loc în zonă şi 

mai ştiu că dumneavoastră, care aţi fost un foarte bun strateg, aţi 

pus bazele atunci şi aceasta s-a confirmat prin acţiunile concrete 

pe care le-aţi avut în plan european şi în planul vecinătăţilor 

Mării Negre, care nu este o baltă rusească. Să mă refer mai 

concret, la intenţia şi a Statelor Unite ale Americii şi a Uniunii 

Europene, la solicitarea dumneavoastră şi la propunerea 

dumneavoastră, a instituţiei prezidenţiale reprezentată atunci cu 

distincţie şi cu elementul practic de refacere a drumului energiei 

pe drumul mătăsii, şi care avea în perspectivă, de fapt, locul şi 

rolul important şi ca urmare a poziţiei geostrategice pe care o are 

România în zonă. Şi care s-a concretizat cu o conferinţă în 

Azerbaidjan, cu o conferinţă aici şi aşa mai departe. 

Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
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Îmi cer scuze, doar pentru două minute aş dori şi eu să 

fac un comentariu, Steriu Valeriu deputat, sunt vicepreşedintele 

Comisiei de agricultură şi membru în Comisia de irigaţii.  

În primul rând, doresc să vă mulţumesc pentru prezenţă 

şi vă salut şi apreciem prezenţa dumneavoastră aici. Cred că 

acordul preşedintelui şi acordul vicepreşedintelui pot să vă spun 

că până la sosirea a încă unui coleg deputat probabil vom avea o 

discuţie liberă, simplă, pentru că nu avem cvorum în clipa de 

faţă. Deci, suntem şapte din 15, conform Regulamentului nu 

putem considera o şedinţă în cvorum în momentul de faţă. Deci, 

vom avea o discuţie probabil liberă şi mai mult bazată pe 

principii, pe idei. 

De asemenea, doresc să vă spun că sunteţi invitaţi nu de 

către comisie, ci de către domnul preşedinte al comisiei, care nu 

a respectat Regulamentul şi a transmis invitaţiile fără să consulte 

membrii comisiei pentru cei audiaţi astăzi. Deci, din nou 

apreciem sosirea dumneavoastră ca un gest de curtoazie pentru a 

clarifica aceste aspecte, chiar dacă nu avea în plenul comisiei o 

astfel de aprobare. 

Acestea sunt doar două puncte despre ceea ce s-a 

întâmplat cu această invitaţie a dumneavoastră. 

De asemenea, doresc să vă spun că programul ROMAG 

pe care îl discutăm de aproape opt săptămâni nu face obiectul 

comisiei, conform celor enunţate în acest ghid, în tot ceea ce 

înseamnă pe internet, deci obiectivele acestei comisii sunt cu 
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totul altele şi invit pe toată lumea să le verifice, inclusiv cei de la 

presă. 

Discutăm şi venirea în această comisie, majoritatea 

colegilor au fost pentru a vedea ce soluţii găsim în viitor pentru 

a face ca România să aibă irigaţii. Răscolind trecutul vom găsi, 

într-adevăr, lucruri foarte interesante şi este doar un comentariu, 

după care mă voi opri. Găsim un program comercial, iniţiat de 

Guvernul din 1997 – 1998, în perioada când dumneavoastră 

eraţi preşedinte, un program care a avut o garanţie 

guvernamentală de 80 de milioane de dolari, care ulterior s-a 

executat, deoarece managementul programului a fost defectuos 

în anii care au urmat. Găsim, de fapt, o contribuţie de 50 de 

milioane de euro astăzi a României, pentru achiziţionarea unor 

tractoare, a unor combine, a unor echipamente de irigaţii. Spun 

eu, a fost pentru perioada respectivă o victorie, pentru că a fost 

prima oară după 10 ani când se aduceau astfel de echipamente în 

România. Astăzi Guvernul României are, pe lângă ceea ce dă 

Europa, mulţi mai mulţi bani alocaţi şi vin mult mai puţine 

tractoare, pentru că oamenii nu ştiu în România să-şi facă 

programe sofisticate şi iniţiativa din acel moment mi s-a părut o 

iniţiativă de succes, care ulterior, printr-un management 

defectuos poate nu a reuşit să aducă foarte multă limpezime, dar 

acele tractoare şi combine, aproape toate lucrează de atunci şi 

până astăzi pământul din România. Şi probabil că multe zeci de 

mii de hectare au fost lucrate cu acele tractoare. Este doar un 
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scurt comentariu. Eu am venit astăzi aici, alături de colegii mei, 

să ascult opinia dumneavoastră ca fost preşedinte, care aţi avut 

acces la foarte multe informaţii şi ca specialist în domeniul pe 

care l-aţi reprezentat în universităţi anterior, în privinţa situaţiei, 

pe viitor a irigaţiilor. Acesta este aspectul care mă interesează. 

Vă mulţumesc frumos. 

Domnul Valeriu Tabără: 

Domnule preşedinte, vă rugăm. 

Domnul Emil Constantinescu: 

Am primit cu interes invitaţia de a fi prezent la Comisia 

de anchetă parlamentară privind situaţia sistemelor de irigaţii şi 

în acelaşi timp cu satisfacţie, pentru că este prima dată când o 

comisie parlamentară doreşte să utilizeze experienţa pe care am 

avut-o atât în exercitarea funcţiei de preşedinte al României, cât 

şi experienţa mea profesională proprie. 

Adaug şi un element adiacent, chiar dacă este 

sentimental interesul pentru sistemul de irigaţii, tatăl meu, în 

momentul în care a ieşit la pensie era directorul Direcţiei de 

îmbunătăţiri funciare în judeţul Argeş şi, sigur, a condus şi toată 

direcţia pe Oltenia, Argeş a îmbunătăţirilor funciare, fiind 

angajat în construirea unor vaste programe de irigaţii şi 

îmbunătăţiri funciare. Şi, sigur, şi ca geolog, am format o serie 

întreagă de cadre de specialitate care acum lucrează în acest 



 

 

10

sistem, fie în funcţii mai înalte de conducere, fie în funcţii de 

execuţie. 

De aceea, pentru mine, ceea ce s-a întâmplat cu 

sistemul de irigaţii constituie o dramă naţională, dar pe care o 

percep şi ca pe o dramă personală şi permanent (acum revin 

după teren de la şcoala doctorală) şi de fiecare dată când merg 

pe teren în diferite zone, recent am fost în Dobrogea, văd care 

sunt urmările, mai întâi ale distrugerii sistemului, aşa cum era el 

şi a imposibilităţii de a construi timp de 20 de ani un sistem 

modern şi performant de irigaţii. 

De fapt, am înţeles că acesta este obiectul acestei 

comisii de anchetă parlamentară. Am citit şi eu stenograma din 

momentul înfiinţării Comisiei de anchetă parlamentară, am citit 

şi obiectivele, cele şase obiective, toate prezentând interes. De 

asemenea, şi cele adăugate în intervenţia doamnei Aurelia 

Vasile, care privea ca un punct esenţial, care justifica această 

comisie, realocarea banilor Ministerului Agriculturii de către 

Guvern. Sigur, lucrurile acestea se întâmplau la începutul anului 

şi am înţeles că această comisie avea şi un obiectiv urgent, de a 

contribui la rezolvarea unor probleme chiar în anul în curs. În 

orice caz, sigur, oferirea unor soluţii pentru anul viitor. 

Din păcate, pentru interesul meu personal, nu sunt la 

curent cu desfăşurarea lucrărilor acestei comisii şi modul în care 

lucrările acestei comisii au răspuns la cele şase puncte pe care 
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le-am citit încă din acel moment şi pe care le consideram de 

maximum interes. 

Din păcate spun, pentru că în calitatea mea de cetăţean, 

dar care cu interes în mediul academic şi în mediul civic, în 

presă nu au pătruns decât elemente colaterale, de senzaţie, legate 

de aşa numita, că la noi toate capătă acest „afacerea” sau fiecare 

afacere devine scandal, apoi numit ROMAG’98. Şi în discuţia 

cu domnul profesor doctor Tabără, fost ministru al agriculturii 

am înţeles, în discuţia preliminară pe care am avut-o înaintea 

începerii şedinţei, că totuşi domnia sa apreciază că este un 

element colateral şi n-aş dori ca, inclusiv prin prezenţa mea aici 

şi prin ecourile care pot apărea în presă, să contribui la 

deturnarea lucrărilor comisiei, de la scopul lor esenţial. 

În acelaşi timp, însă, v-am spus, am primit cu 

satisfacţie această invitaţie şi voi răspunde de fiecare dată, chiar 

cu satisfacţie şi cu plăcere la orice solicitare pentru că consider 

că lucrurile trebuie lămurite şi orice lucru trebuie lămurit, dar 

plecând de la persoanele informate şi responsabile. 

În ceea ce priveşte conexiunea, am urmărit şi am cerut 

colaboratorilor mei să-mi pregătească un dosar, pentru că aşa 

procedez de fiecare dată, cu seriozitate, să-mi pregătească 

complet, inclusiv un dosar de presă privind lucrările acestei 

comisii şi privind problema, în general. Şi am observat că 

referirile la instituţia prezidenţială, sub titulatura care apare în 

presă „la Cotroceni”, apare într-un singur articol, al domnului 
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Roncea, în ziarul „Ziua”, un articol marcat de foarte multe 

elemente senzaţionale şi care face parte din aşa numitele serii 

conspiraţioniste, de care trebuie să ne despărţim, pentru că după 

20 de ani de experienţă de tranziţie democratică avem datoria 

toţi, mă refer cei care am fost demnitari sau suntem demnitari ai 

statului român, să înlocuim această abordare senzaţională, 

conspiraţionistă, cu analiză. Şi cred că una din sarcinile acestei 

comisii este să şi lămurească această problemă. 

De aceea sunt aici, pentru a pune la punct unele 

informaţii, având în vedere că aceasta aţi dorit. 

Deci, în acest caz, credeam că pentru alte lucruri şi sunt 

aici pentru a răspunde la orice fel de întrebări, pentru că vom 

lămuri foarte repede acest aspect colateral, care nu este legat de 

instituţia prezidenţială. 

În invitaţia pe care am primit-o mi se spune că este: „În 

vederea audierii privind Programul ROMAG’98, prin care s-au 

achiziţionat utilaje şi echipamente agricole din SUA, program 

agreat şi de dumneavoastră”. Mă opresc aici, pentru că „care a 

contribuit la clacarea sistemului de îmbunătăţiri funciare”, 

aceasta este o altă problemă care rămâne de lămurit, dacă acest 

program a dus la clacarea sistemului de irigaţii sau ceea ce eu 

ştiam, furtul deşănţat care s-a produs până în 1996, de către 

populaţia României, că nu putem spune de către cetăţenii 

României. Pentru că această informaţie doresc să v-o fac cu 

toată răspunderea: din datele pe care le-am cerut şi le-am primit 
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şi din inspecţiile personale pe care le-am făcut în diferite puncte 

de irigaţii am observat că la sfârşitul anului 1998, când de fapt a 

început mandatul meu, sistemul de irigaţii era devalizat, prin 

furt. Prin furt asupra tuturor elementelor componente, în special 

a celor metalice, executate de diferite persoane, care le-au 

valorificat, indiferent de culoarea părului, să spunem. 

Dar, nu vreau să o duc în glume, sau cum se 

obişnuieşte, sau în derizoriu, şi trebuie să privim cu toată 

seriozitatea. Am cerut, la acea vreme, că aceasta puteam să fac, 

organelor specializate din Ministerul de Interne şi am cerut şi 

procurorilor să facă anchete privind aceste furturi generalizate, 

pentru că era uşor, numai că nu mai erau foarte mari, erau foarte 

divizate. Şi astăzi se mai pot găsi prin curţile oamenilor 

componente ale sistemului de irigaţii, pentru că a fost un furt 

care, sigur, a dus la beneficii pe partea metalică, dar uneori s-a 

făcut şi din prostie, pentru a achiziţiona piese care nu puteau în 

nici un fel să fie folosite în nişte gospodării, hai să le zicem, 

ţărăneşti, pentru că de fapt nu erau ţărăneşti. Aceasta este 

situaţia. 

În a doua parte a invitaţiei se spune aşa: „Având în 

vedere că negocierea programului sus-menţionat s-a realizat în 

perioada în care ocupaţi funcţia de preşedinte al României, şi vi 

se pregătea vizita în SUA, vă facem cunoscut că sunteţi obligat 

de lege să ...” Bun. 
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Această idee, precum că această vizită s-a realizat în 

perioada în care ocupaţi funcţia de preşedinte al României, şi vi 

se pregătea vizita în SUA...”, nu este în niciun fel o acuzaţie, 

este o situaţie temporală.  

Deci, programul s-a realizat în perioada în care ocupam 

funcţia de preşedinte şi mi se pregătea vizita în SUA. Corect. 

Temporal. Dar, în spatele ei, oricând se poate ascunde o 

insinuare de acest tip, care a fost evocată de domnul ministru, 

deputat Surdu, în intervenţia dânsului, pentru a o demonta. A 

evocat-o, pentru a arăta că în niciun fel nu putea să existe o 

legătură între organizarea vizitei mele în Statele Unite şi o astfel 

de insinuare, pentru că aşa este. O astfel de insinuare trebuie 

demontată în mod clar şi radical. Şi, de aceea, sunt şi aici. 

Revenind la prima problemă: agreat! Iarăşi, este un 

cuvânt  destul de vag „un program agreat de dumneavoastră”. 

Ce înseamnă agreat, şi ce înseamnă „agreat” la un preşedinte. 

Preşedintele nu are funcţii executive, şi amintesc, încă 

o dată, toate posibilităţile, după 10 ani, sau dacă discutăm din 

1997, după 12 ani, oricine din această ţară, fie că este demnitar, 

simplu cetăţean, dacă este un om cu capul pe umeri şi cu bun 

simţ, ştie, cunoaşte că timp de 4 ani am respectat cu stricteţe, cu 

maximă stricteţe cadrul constituţional al funcţiei de preşedinte al 

României, pentru a crea un precedent în întreaga istorie a 

României, a şefilor de stat – de data asta.  
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Aceasta, şi pentru cei care mă precedaseră, şi pentru cei 

care vor urma: că poate să existe în România un şef de stat care 

să respecte cu stricteţe cadrul constituţional. Niciodată nu m-am 

amestecat în problemele Executivului. Deci, agreat la nivelul 

preşedintelui României înseamnă agreat principiul. Astfel, în 

momentul în care se aduce la cunoştinţa preşedintelui că din 

companii (din Statele Unite ale Americii) doresc să iniţieze un 

program, prin care să aducă în ţară utilaje (era vorba şi de 

seminţe) iniţial, pe un „pachet agricol” cu un credit în spatele 

căruia stătea cea mai serioasă bancă din lume în acel moment – 

City Bank Londra – cu diferite companii, sigur americane, şi în 

care plata se făcea prin produse agricole (de aceea se numea un 

pachet agricol), acest program, în mod normal, de orice om, 

inclusiv de un om de ştiinţă trebuia să fie agreat. 

Modul în care mai departe se gestionează acest 

program sau în care a fost gestionat acest program de către 

Executiv, fie că a fost el central, fie că sunt instituţii de tipul 

regiilor autonome, aceasta este o altă problemă care revine 

exclusiv Executivului, şi nu are nicio legătură cu instituţia 

prezidenţială. 

În al doilea rând, faptul că, plecând de la un astfel de 

program, se poate ajunge şi, sigur, organele abilitate vor stabili 

dacă     s-a ajuns la cazuri de corupţie, aceasta este, de 

asemenea, o problemă de care trebuie să răspundă şi de care 

trebuie să se ocupe o comisie parlamentară, dacă se consideră că 
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partea de anchetă nu şi-a făcut datoria şi, cum ştim, nu există un 

NUP în această situaţie, dar, sigur, oricând o comisie 

parlamentară poate solicita reluarea unei anchete de către 

organele abilitate. 

Procuratura are această competenţă, şi procurorul 

general oricând are această posibilitate să reia o anchetă la care 

s-a dat un NUP, dacă comisia reuşeşte să adune, să strângă, să 

sintetizeze date şi, în acelaşi timp, dacă plenul Parlamentului 

aprobă acest lucru. 

Este o discuţie generală, căreia i-am dat un cadru mai 

larg, pentru că, cred că şi după aproape 20 de ani de la 

Revoluţie, mai trebuie să învăţăm toţi „democraţia”. 

Răspunsul scurt: am cunoscut acest program; la nivelul 

respectiv a fost agreat, pentru că România în acel moment, şi vă 

rog totdeauna să nu-l scoateţi din context, se afla într-o situaţie 

dezastruoasă. 

Amintesc, încă o dată, că în momentul în care am fost 

ales preşedinte, România se afla practic în faliment. Şi, sunt şi 

mai tineri, şi unii oameni cu vârste apropiate de a mea, sau cu 

experienţe mai apropiate de a mea, ştiu, ştiu că în decembrie 

1996, România se afla în întregul ei în faliment şi aproape în 

colaps. 

În Banca Naţională se mai aflau numai 540 de milioane 

de dolari (aşa ceva nu se întâmplase în toată istoria României), 

rezerva de aur era eliminată cu totul, ducea la 600... Dacă facem 
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o comparaţie cu rezerva din momentul de faţă este ceva 

dezastruos. Toate băncile, repet, din România, cu o singură 

excepţie, BCR-ul, erau în faliment, inclusiv că era vorba de 

bănci de stat cum era BANCOREX-ul, cea mai importantă 

bancă de stat, care fusese devalizată printr-un sistem politizat şi 

preferenţial de credite, şi ca să acopere lipsa de management în 

domeniul energetic, dar băncile private erau toate în faliment.  

Şi, în timpul mandatului meu, în numai doi ani, au fost 

anchetaţi, judecaţi, condamnaţi directorii de bănci şi trimişi în 

puşcărie. Aceasta, ca să discutăm despre eficienţa actului de 

corupţie. Era vorba de toate băncile private care, o parte dintre 

ele erau sisteme piramidale, iar o parte folosea lipsa de 

legislaţie, în condiţiile în care nu exista o legislaţie, intenţionat, 

bancară. 

Industria se afla în acelaşi colaps şi agricultura la fel, 

inclusiv acest punct sensibil al irigaţiei pentru România, pentru 

că în România încă şi astăzi rezultatele depind de meteorologie. 

Şi, dacă avem recolte mai mari într-un an sau mai slabe în alt an, 

acestea depind de ce se întâmplă sub aspect meteorologic. 

De fapt, prima creştere sănătoasă a României, care s-a 

realizat în anul 2000, s-a realizat numai pe sistemul industrial, şi 

agricultura  a stat pe loc că anul 2000 a fost un an de mare 

secetă. 

Revenind la răspuns, sigur, a fost agreată la acest nivel. 

Mai departe, este Executivul cel care poartă răspunderea. Am 
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înţeles că au fost aici o serie de membri ai Executivului. Sigur îi 

cunosc pe cei care au lucrat în timpul mandatului meu, pentru că 

i-am numit. Dar, după ce i-am numit, le-am creat numai un 

cadru de independenţă totală de acţiune. 

Cei pe care i-am numit, chiar personal, şi spun acest 

lucru, pentru că i-am adus din spaţiul civic şi nu din rezerva de 

cadre a partidelor, cum sunt: ministrul Dăianu, pe care l-am ales 

eu şi l-am propus Partidului Naţional Liberal; la fel domnul 

Gavrilescu, pe care l-am ales fiindcă directorul unei instituţii de 

cercetări, ceea ce este şi astăzi, din nou, directorul Institutului de 

Economie Agrară al Academiei Române, deci institutul naţional 

... 

Domnul Valeriu Tabără:     

A fost înlocuit de domnul Otiman. 

Domnul Emil Constantinescu: 

Da, mă rog, şi domnul Otiman la fel.  

Ca şi domnul Otiman, deci au fost persoane foarte 

apropiate pe care le-am propus. La fel domnul ministru 

Tomescu, tot fiindcă lucra la Institutul de Cercetări Silvice, l-am 

propus, sau ministrul Noica, la Lucrările Publice, pe care l-am 

propus tot eu, şi nu Partidul Naţional Ţărănesc, pentru că nu 

făcea parte nici din cadrele de partid, iar unii nici nu erau 

cunoscuţi de către partidul respectiv, tot datorită experienţei sale 

în domeniul lucrărilor publice. 
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Deci, erau persoane specializate în domeniile în care 

lucrau. Era un moment în care acest lucru era strict necesar. Aşa 

cum, şi domnul profesor Tabără, din punct de vedere 

profesional, indiferent că eram în opoziţie sau aveam păreri 

politice diferite, era de apreciat pentru competenţa profesională. 

Şi, continui să cred că în agricultură încă este necesară 

şi o competenţă profesională.  

N-am ajuns în perioada în care juriştii acoperă toate 

ministerele. Sigur, ar fi nevoie şi la noi, dar în primul rând 

important este să respecţi legea, şi apoi să fii competent. 

De ce am făcut această discuţie?! Am înţeles că este o 

discuţie mai largă până se face cvorumul. 

Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 

Nu avem încă cvorum. 

Domnul Emil Constantinescu: 

Nu aveţi încă cvorum. Vă rog să-mi spuneţi când 

consideraţi că am extins prea mult discuţia. 

Argumentul, pentru că, întotdeauna, ce afirmi, probezi. 

Că nu am intervenit, ceea ce cred că ar trebui să fie mereu o lege 

interioară, morală, pentru preşedinte, în activitatea Guvernului, 

este faptul că doi dintre miniştrii, care au fost şi îmi sunt foarte 

apropiaţi, au avut păreri contradictorii. Deci, este vorba de 

ministrul Dăianu, de la Finanţe, şi ministrul Gavrilescu. 
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În timp ce ministrul Gavrilescu susţinea, sigur, partea 

generală a proiectului, fiindcă nu se pusese în execuţie, ministrul 

Dăianu s-a opus. Şi, unii, şi alţii (am discutat) cei apropiaţi de 

mine, fiindcă veneau din spaţiul civic au avut două păreri 

diferite, argumentate şi de unii, şi de alţii. 

Deci, pe de o parte, am înţeles argumentaţia lor – 

ministrul Gavrilescu înţelesese rolul general şi capacitatea unui 

astfel de proiect, de a realiza, în sfârşit, o reformă radicală într-o 

agricultură care era total înapoiată, cum este şi astăzi, şi n-avea 

nimic din agricultura modernă, care în plus cunoscuse un colaps 

după căderea regimului comunist, şi scrupulozitatea ministrului 

Dăianu, care a utilizat un argument profesional, spunând că nu 

se dau , refuzând să dea anumite facilităţi, pentru considerentele 

„importuri şi neinvestiţii”. 

Deci, acesta este, după părerea mea, modul în care 

trebuie să funcţioneze, inclusiv democraţia în cadrul instituţiilor; 

inclusiv în cadrul unui guvern în care pot să existe păreri 

diferite. Făceau parte din acceaşi Coaliţie, deci nu era nimic 

politic, amândoi veneau din spaţiul civic, amândoi aveau într-un 

fel dreptate. 

Deci, trebuia să se meargă mai departe, la armonizarea 

punctelor de vedere, pentru obţinerea unei soluţii cât mai bune 

pentru România. 

Alte aspecte: am să răspund, inclusiv la cele colaterale 

sau care au caracter de insinuare, pentru că vă spun, am făcut un 
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dosar de presă şi este bine ca şi pentru opinia public să lămurim 

problema. 

În ceea ce priveşte rolul, evocat de către mulţi, ai 

ambasadorului Alfred Moses, ambasadorul Statelor Unite ale 

Americii care fusese numit în timpul mandatului predecesorului 

meu, domnul preşedinte Ion Iliescu. Şi care, sigur, venind din 

zona afacerilor, sigur avea astfel de intervenţii, în favoarea 

intereselor Statelor Unite, cum este şi normal, şi cum de fapt ar 

trebui şi ambasadorii noştri astăzi să se preocupe de interesele 

economice ale României. 

Noi aveam atunci alte priorităţi: de ordin strategic, de 

ordinul apărării independenţei, unităţii ţării. Era o situaţie 

extrem de critică, din toate punctele de vedere. Prioritare erau: 

integrarea în NATO, în Uniunea Europeană. Nu prea aveam 

zona economică. Aşa cum am spus, era prăbuşită. 

Însă, în ceea ce priveşte relaţia cu acest ambasador: am 

să vă povestesc un element, pentru că se poate, la 12 ani de la 

producerea lui, nu am nicio rezervă să fac, să declar acest lucru. 

În prima săptămână, după ce am fost ales preşedinte, la 

Cotroceni s-a prezentat, am fost anunţat că se află, mă rog, la 

intrare, Ambasadorul Alfred Moses, care solicită să fie primit de 

către mine. 

Am cerut să i se transmită dacă mi-aduce un mesaj din 

partea preşedintelui Statelor Unite ale Americii – Clinton. Mi-a 

spus că nu, şi că vrea să vorbească cu mine. 
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Am spus: atunci va fi primit de doamna consilier 

prezidenţial Zoe Petre, însărcinată cu probleme de politică 

externă. Şi am respectat acest lucru: timp de 4 ani nu am primit 

niciun ambasador, indiferent din orice ţară era el, dacă nu venea 

cu un mesaj direct de curtoazie din partea preşedintelui acelei 

ţări. 

În treacăt, pot să vă spun, că şi astăzi tot ... şi 

dumneavoastră participaţi la ceea ce – după mine – mi se pare 

un joc derizoriu, prezenţa la Ziua Naţională a Statelor Unite a 

întregii conduceri a României: preşedinte, prim-ministru, 

miniştri, foşti.  

Este un lucru inacceptabil. Eu nu am participat decât 

pentru  a mulţumi în ultimul an, o singură dată, la zilele 

naţionale, pentru că am întrebat: în ce ţară europeană sau 

oriunde în lume, preşedintele ţării respective participă la 

celebrarea Zilei naţionale, la reşedinţa unei ambasade? 

Acest lucru se întâmplă numai în România şi, din 

păcate, este o lipsă de demnitate foarte ... şi, într-adevăr, de 

respect a ierarhiilor şi a unui stat. Aceasta am instaurat. 

Şi, o a doua regulă, care s-a instaurat pe tot timpul 

mandatului meu, nu am primit niciun fel de reprezentanţi ai unor 

companii economice, fără a fi în prezenţa ambasadorului ţării 

respective, şi fără ca toate convorbirile să fie înregistrate. Ele se 

află în arhiva de la Palatul prezidenţial, la instituţiile 

prezidenţiale. Şi, încă o dată declar acest lucru, la după 10 ani, 
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deja eu sunt de acord ca să fie desecretizate pentru perioada 

mandatului meu, tot. Să fie puse la dispoziţia opiniei publice 

absolut toate discuţiile înregistrate, pentru că altele n-am avut: 

nici în afara Cotrocenilor, nici în afara cadrului legal şi nici în 

vreo situaţie care să nu poată să fie cunoscută de opinia publică. 

Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este că, după, şi 

de fapt puţin înainte de vizita la Bucureşti a preşedintelui 

Clinton, ocazie cu care am lansat împreună parteneriatul 

strategic cu Statele Unite, într-o discuţie personală cu 

preşedintele Clinton, i-am cerut retragerea ambasadorului Alfred 

Moses. Este un caz, nu ştiu dacă este unic, dar cred că sunt 

foarte puţine cazuri în toată istoria Statelor Unite ale Americii, 

în care un şef de stat cere, înainte de termen – era numai la 

jumătatea mandatului – retragerea unui ambasador, tocmai pe 

baza unor informaţii care fuseseră livrate, şi aici mă opresc. 

Lucrul acesta   s-a întâmplat. 

În ceea ce priveşte vizita, s-a ridicat şi această 

problemă. Contextul în care s-a efectuat vizita oficială, vizita de 

stat în Statele Unite, a fost următorul: la începutul lui 1997, 

imediat după preluarea mandatului sau la câteva luni după 

perioada mandatului, am primit o invitaţie scrisă din partea 

preşedintelui Clinton, personal, pentru a veni în Statele Unite şi 

a avea o discuţie, cum s-a exprimat (am publicat această 

scrisoare), în Salonul Oval, unde să discutăm despre situaţia la 

zi. 
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Iarăşi a fost un caz rar, şi spun  acest lucru că este o 

discuţie mai largă, şi pentru că domnul profesor Tabără a făcut 

parte dintr-un partid pentru care demnitatea naţională avea o 

valoare, i-am răspuns în scris preşedintelui Clinton, că nu sunt 

de acord să fac această vizită, pentru că, în contextul în care 

Congresul Statelor Unite votase ca numai trei ţări să fie la 

Madrid, la Convenţie, să intre în NATO, deci cum ar fi fost 

Cehia, Polonia şi Ungaria (Slovacia fusese eliminată între timp 

din programul celor patru, pentru care se construise intrarea), am 

zis că această vizită s-ar fi putut interpreta ca pentru mine 

personal, ca o posibilitate de a-mi face o formă personală în 

România, de a mă bucura de ceea ce în general toţi şefii de stat 

consideră că este un element, o vizită, o întâlnire cu preşedintele 

Statelor Unite. 

I-am propus, în schimb, o vizită a preşedintelui Clinton 

la Bucureşti, după Madrid, şi sigur, plecând de aici, s-a ajuns la 

ceea ce a însemnat parteneriatul strategic cu Statele Unite, a 

cărui importanţă şi astăzi o vedem, pentru că, de pildă, o serie de 

decizii importante, extrem de importante pentru politica 

României de astăzi, cum ar fi bazele americane, că nu sunt baze 

NATO din România, sunt în baza parteneriatului strategic, 

participarea noastră cu trupe în Irak s-a făcut în baza relaţiei 

speciale strategice cu Statele Unite ale Americii, şi nu ca decizii 

NATO. 

Acesta este un element. 
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Al doilea element, îl constituie faptul că în 1998, când 

am fost invitat pentru vizita oficială în Statele Unite, Statele 

Unite aveau nevoie de România. 

În istoria seculară din toată istoria Statelor Unite, de 

puţine ori Statele Unite au nevoie de un alt stat. 

În acel moment, Statele Unite aveau nevoie de 

România, pentru că Acordul de la Dayton era un eşec, situaţia 

din fosta Iugoslavie se degradase total, situaţia din Kosovo 

devenise explozivă, NATO elaborase la nivelul, sigur, puţin 

cunoscut, astăzi putem vorbi, elaborase planul de intervenţie 

pentru că acestea se fac cu mult timp înainte, iar România putea 

sau nu să joace un rol cheie, şi sigur apoi să tragă toate foloasele 

din această atitudine pe care eu o cunoşteam şi pe care o 

realizasem. 

Lucrurile au stat complet invers, de aceea, mie mi se 

pare amuzantă, dar pentru cei care nu cunosc această insinuare, 

ca să-i spun, a relaţiei... Nişte companii oarecare şi pregătirea 

vizitei mele, situaţia a stat complet invers. 

Vă amintesc că, în momentul în care mi s-a cerut, 

personal, de către preşedintele Clinton, ca în cazul unei 

intervenţii să fiu de acord cu survolarea spaţiului României, de 

către avioanele NATO, am pus o condiţie, pentru că puteam să 

pun condiţii în acel moment. Şi, condiţia pe care am pus-o, a 

fost: să ni se dea gratis avioane Hercules.  
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Este vorba de avioanele Hercules, cu care şi astăzi sunt 

transportate trupele în Irak sau în Afganistan, cu care şi 

preşedintele actual al României circulă, şi care au venit în 

România gratis. Nici banii... Am trimis numai echipajele de 

piloţi în America, pentru a le prelua şi a veni cu ele înapoi. Erau 

piloţi şi aveau dreptul să circule cu TAROM-ul şi n-au plătit nici 

biletele. 

Comparaţi această situaţie cu afacerea fregatelor. Şi, nu 

vă imaginaţi că eram naiv şi n-aş fi ştiut că puteam să cer 

recondiţionarea aparatelor, că angajăm o echipă de consultanţi, 

care să ne spună cum s-o facem, şi să avem nişte cheltuieli 

foarte mari pentru vopsirea, aranjarea, sau redotarea, care uneori 

şi în unele cazuri, în unele ţări din lumea a treia, şi uneori nu 

numai din lumea a treia, se soldează cu unele conturi, depunerea 

unor sume de bani în unele conturi.  

Când nu iei nimic, nu există nimic. 

Hercules, avioanele, au venit gratis. Au venit, pentru 

că, în acel moment, aşa cum v-am spus, în baza parteneriatului 

strategic, Statele Unite aveau nevoie de România. Şi Statele 

Unite, mai mult decât atât, în momentul în care Fondul Monetar 

Internaţional a propus României să între în încetare de plăţi şi 

am intervenit direct, în acel moment, la preşedintele Statelor 

Unite, la preşedintele Franţei şi la primul-ministru Kohl, în 

prima etapă, datorită intervenţiei acestor trei ţări, noi am respins 

acest lucru. Am şi refuzat să primesc comisia, deşi, la vremea 
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aceea, când primeam la Cotroceni – apropo de primirile la 

Cotroceni, venea la Cotroceni directorul Fondului Monetar 

Internaţional, nu trimitea un funcţionar, eu l-am primit pe 

domnul Camdesu, după ce am dat telefon. După cum, la 

Cotroceni, dacă era vorba să fac un acord cu Banca Mondială, 

venea directorul, venea preşedintele Băncii Mondiale, domnul 

Wolfenson, nu trimitea un funcţionar oarecare. Aceasta era 

poziţia României. 

V-am spus aceste lucruri ca să înţelegeţi cât de ridicolă 

este această insinuare. Făceam o vizită în Statele Unite şi aveam 

nevoie, pentru această vizită, de lobby-ul pe care să mi-l facă 

mie nişte companii. Pentru mine este un ridicol total şi, casă 

închei cu acest lucru, vă amintesc că niciun lobby, făcut de nicio 

companie, niciun fel de interes economic nu a dus în Statele 

Unite la includerea, în programul vizitei, a unui discurs în faţa 

Congresului Statelor Unite. 

Vă amintesc că, în toată istoria Statelor Unite – în toată 

istoria Statelor Unite - un număr extrem de redus de persoane au 

vorbit în faţa Congresului şi, din toată Europa Centrală, de Sud-

Est, Baltică şi tot ce doriţi, toată această zonă, au vorbit trei: 

preşedintele Poloniei - Walesa, preşedintele Cehiei - Havel şi cu 

mine. Punct. Şi de atunci şi până astăzi. Pentru că această onoare 

deosebită se face în virtutea unei – să spunem – perspective 

istorice, diplomatice şi niciodată în considerarea unor rezultate 

economice. Pentru că poţi să plăteşti, poţi să fii nu România – 
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un program oarecare, poţi să fii Arabia Saudită, poţi să fii Africa 

de Sud, poţi să plăteşti miliarde, nimeni nu poate să obţină, ca 

şef de stat, să vorbească în Congresul Statelor Unite ale 

Americii, în prezenţa preşedintelui Senatului, a preşedintelui 

Camerei Reprezentanţilor. 

Aceasta era România de atunci şi acela era prestigiul pe 

care o ţară, cu economia la pământ, cu mari probleme de 

organizare, îl avea pe plan extern, datorită atât iniţiativelor sale 

pe plan extern, cum ar fi fost acordurile încheiate, reconcilierea 

istorică cu Ungaria, Tratatul cu Ucraina şi, mai ales, sistemul de 

trilaterale, realizat în jurul României care, la departamentul de 

stat, se numeau „triunghiurile lui Constantinescu” şi care au 

reprezentat cel mai bun sistem de asigurare a unor relaţii de tipul 

win-win în regiune. 

Şi prestigiul a fost invers şi pentru că este o lecţie pe 

care ar trebui s-o înveţe şi viitorii preşedinţi ai României, toţi 

care vor urma de acum înainte, că, în primul rând e important să 

ai relaţii foarte bine cu vecinii. Acestea îţi asigură prestigiul şi 

respectul marilor puteri, şi nu încercarea de a obţine bunăvoinţa 

marilor puteri printr-o atitudine care poate să fie de la obedienţă 

până la slugărnicie şi, mai ales, nu folosirea împotriva unei ţări 

vecine. 

Din păcate, tot acest sistem de trilaterale, după 

terminarea mandatului meu, nu s-a terminat, dar a căzut în 

desuetudine, deşi el reprezenta un moment care a adus României 
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o adevărată securitate regională şi, în acelaşi timp, un prestigiu 

care n-a mai fost egalat, pentru că toate preşedinţiile tuturor 

conferinţelor internaţionale importante de la Sesiunea NATO cu 

parteneriatul de Washington la 50 de ani, până la SECI şi 

celelalte organizaţii şi OSCE-ul, bineînţeles (care a fost obţinut 

în '99, timpul mandatului meu pentru viitorul ministru de 

externe din 2000), s-a obţinut în acea perioadă. 

Încă o dată, poate am folosit acest... m-am folosit, vă 

spun sincer de acest prilej şi vă mulţumesc că aţi avut răbdarea 

să mă ascultaţi, pentru a prezenta realitatea şi a arăta cât de 

derizorie poate să fie o astfel de insinuare. 

Domnul Valeriu Tabără:  

Domnule preşedinte, mulţumim. 

Îl rog pe domnul deputat Horj, care doreşte o... 

Domnul Pavel Horj: 

Deputatul Pavel Horj, de Maramureş. 

Domnule preşedinte, 

Doamna profesoară, 

De la început doresc să exprim şi eu faptul că suntem 

onoraţi că aţi acceptat să participaţi la lucrările comisiei. 

Aş dori să fac şi eu o precizare vizavi de procedura 

acestei comisii. Sunt unul dintre cei care am participat la toate 

lucrările acestei comisii şi obişnuinţa a fost ca lista persoanelor 

invitate să o facă domnul preşedinte, iar în mod tacit era 



 

 

30

acceptată de noi, până alaltăieri, respectiv luni, când, ultimele 

cinci persoane din lista în care era şi personalitatea 

dumneavoastră s-au supus la vot. S-a votat cu cinci voturi 

pentru, trei împotrivă şi două abţineri ca să continue audierile. 

Eu sunt unul dintre cei care am votat pentru şi vreau să vă spun 

că am votat pentru datorită faptului că am considerat că 

experienţa dumneavoastră, atât profesională, cât şi politică, 

poate fi binevenită la lucrările acestei comisii, mai ales că este 

vorba de un domeniu atât de sensibil şi despre care, presa 

actuală, a spus că... sau demersul acestei comisii a fost catalogat 

ca „profanare de morminte”. 

Dacă îmi permiteţi să folosesc aceeaşi metaforă, am 

fost ispitit să-i dau dreptate, însă, faptul că mortul rămăsese la 

suprafaţă, prin aceasta înţelegând sistemul de îmbunătăţiri 

funciare şi sistemul de irigaţii, am considerat că această comisie 

îşi are un rol bine definit în cadrul activităţii parlamentare, 

pentru că securitatea alimentară a poporului român, care este 

dată de suportul agriculturii, este o chestiune foarte importantă. 

Şi, începând cu 2010, când nu vor mai fi irigaţii, pentru că 

Comisia Europeană le consideră ca ajutoare de stat, deci aceste 

subvenţii sunt considerate ca ajutoare ce stat, vor fi 

restricţionate, nu vor mai exista şi există un mare pericol să fie 

pusă în pericol chiar securitatea alimentară dacă nu se vor mai 

face irigaţii, ştiut fiind că agricultura este 90% 

meteodependentă. 
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Aceasta a fost o mică introducere. Iertaţi-mi scurta 

digresiune. 

Domnule preşedinte, discuţia punctuală pe care aş dori, 

cu respectul cuvenit, să o port cu dumneavoastră, este 

următoarea. 

Domnul ministru Dinu Gavrilescu, la audierile la care a 

participat şi domnia sa, ne-a spus că acestui program i-a dat curs 

ca urmare discuţiilor pe care le-a avut atât în cadrul Guvernului, 

cât şi la Preşedinţie. Aşa cum spuneau şi domnul preşedinte şi 

domnii vicepreşedinţi iniţial şi eu consider că acest program 

ROMAG '98 a fost un program bun. De fapt, presupunea câteva 

investiţii străine în agricultură, dar aş dori să vă întreb dacă: 

Sunteţi informat sau vă mai aduceţi aminte că, în 

timpul discuţiei despre oportunitatea acestui proiect, domnul 

Călin Popescu Tăriceanu pe atunci ministru al industriilor a 

propus ca sistemele de irigat, care nu se produceau în România, 

să fie, într-adevăr, importate din Statele Unite în cadrul acestor 

pachete agricole, însă tractoarele să fie cumpărate de la 

Tractorul Braşov, în acest sens 30 de milioane de dolari să fie 

redirecţionate înspre Tractorul Braşov pentru restructurare, fiind 

în discuţii avansate cu Firma New Holland, care ar fi acceptat să 

preia pachetul investiţional la această întreprindere şi poate că 

altul era destinul fabricii respective de la Braşov, dacă, în acel 

moment, s-ar fi acceptat sugestiile domnului Călin Popescu- 

Tăriceanu de atunci? 
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Deci dacă aţi avut cunoştinţă despre această chestiune 

şi aş mai dori o a doua întrebare, domnule preşedinte: 

După începerea derulării acestui program, dacă, pe 

parcursul derulării lui aţi fost informat de cum merg lucrurile de 

către Guvern sau de către domnul ambasador Mircea Geoană, 

care era atunci în Statele Unite? 

Vă mulţumesc. 

Domnul Emil Constantinescu: 

Aşa cum v-am spus, este adevărat şi am încercat să 

explic termenul „agreat” şi aceasta este realitatea, nu o fac 

pentru a spune că nu-i, să-l explic, nu că e greşit folosit, este 

corect folosit, pentru că, într-adevăr, la începutul lui, acest 

program a fost agreat ca program, ca idee, ca proiect. Pentru că, 

încă o dată, ţin să precizez, în România nu erau investiţii în acel 

moment. 

România se afla într-o situaţie, exact în acel moment, 

era propusă pentru încetare de plăţi – ştiţi ce înseamnă acest 

lucru. Se propunea să fie sub controlului Fondului Monetar 

Internaţional, deci să-şi piardă decizia inclusiv asupra 

fluctuaţiilor monetare şi asupra politicii, după modelul bulgar, 

pe care eu l-am refuzat. Deci spun încă o dată acest lucru, cum 

spune un ziarist, că este o ştire: eu personal am refuzat, înainte 

de a fi supusă dezbaterii şi-mi asum responsabilitatea, intrarea 

României sub control. Când s-a propus Bulgariei, înainte de 

Bulgaria, s-a propus şi României şi am spus că nu sunt de acord 
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şi      n-am mai discutat acest lucru. Am respins de la început 

intrarea sub supraveghere monetară. Era prea mult pentru 

demnitatea României şi pentru poziţia pe care încercam s-o 

construim în acel moment. 

Încă o dată, vă mai dau un element, pentru că, 

discutând îmi vin şi mie în cap anumite lucruri, vă recomand să 

citiţi lucrarea lui Stiglitz, laureatul premiului Nobel pentru 

economie – din cap nu am şi pagina – în care analizează cererea 

Fondului Monetar Internaţional pentru România şi are o frază în 

care spune că, dacă Guvernul român ar fi fost mai incompetent 

şi mai corupt şi ar fi acceptat propunerea Fondului Monetar 

Internaţional, ar fi fost un eşec. Şi că Fondul Monetar 

Internaţional greşea, fiind acordare unor companii din România 

posibilitatea de a solicita avantaje. A fost respins acest lucru şi 

Stiglitz spune astăzi din fericire, se înţelege, Guvernul român 

mai competent şi mai coerent a respins şi România nu a intrat în 

situaţia Argentinei, să spunem de pildă. Acestea erau raporturile 

atunci, aşa se discuta. 

În ceea ce priveşte este adevărat ce se spune, domnul 

ministru Gavrilescu, ca specialişti, acest lucru s-a discutat. 

Este la fel de adevărat că domnul Tăriceanu, fiindcă 

erau diferiţi miniştri de care eram şi apropiat, dar, aşa cum aţi 

spus, discuţiile nu se purtau în localuri, se purtau la Cotroceni şi 

în cadrul unor comisii, erau cu seriozitate şi ca analize, a propus 

acest lucru. 
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A fost decizia Guvernului, acesta era răspunsul meu: 

discutaţi, folosiţi argumente, aveţi discuţii serioase şi luaţi 

decizii. Mai departe este şi responsabilitatea pe care v-o asumaţi, 

pentru că Executivul îşi asumă, deci are decizii şi-şi asumă 

responsabilitatea acestor decizii. 

Nu vreau să intervin acum, dar este obligaţia mea să vă 

spun că prăbuşirea Tractorului s-a produs din cauza 

managementului dezastruos şi este un tip de management de 

autodistrugere a întreprinderilor pentru împărţirea lor pe bucăţi, 

revânzare, de către proprii lor conducători, care apoi s-au 

îmbogăţit. Pentru că, în mod real, Tractorul nu era în criză de 

comenzi. Aceasta era problema. 

În vizitele de stat pe care le-am făcut în Turcia şi, mai 

ales când i-am primit pe cei din Egipt, aceştia cereau tractoare 

româneşti. Nu ştiu dacă ştiţi că, în Egipt, „tractor” se numeşte 

„tractor”. Deci tractorul românesc este pentru ei tractor. Pentru 

că, în zonele acelea sărace, de tipul felahilor, nu aveau de 

tractoare de tip John Deer, cum sunt apropiate de tractoarele de 

astăzi, cu sisteme informaţionale, cu aer condiţionat. Tractoarele 

noastre erau foarte bune pentru ei. Nu erau capabili să-şi 

onoreze comenzile. 

Şi ideea, fiindcă mi-aţi pus o întrebare foarte bună, de 

aceea mă şi bucur că sunt aici, în această comisie, ideea era noi, 

la demnitatea pe care doream s-o asigurăm (cel puţin ideile 

noastre, atunci, priveam la modul ideal) fermierului român îi 
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puteam asigura tractoare de acest tip, care să reprezinte într-

adevăr să-l pună în situaţia de fermier, pentru că proiectul – nu 

discut realizarea lui – proiectul, aşa cum este el prezentat, 

proiectul ROMAG '98 avea ca finalitate crearea unor fermieri 

care să lucreze pe suprafeţe mari şi care să fie fermieri de tip 

americani, că acesta era modelul atunci în primul rând sau 

european, în care, cum discutam cu domnul Surdu, chiar în 

această dimineaţă, tractoristul este o persoană calificată, demnă, 

care lucrează în condiţii normale şi nu este un felah sau ştiu eu...  

Deci exista un câmp. Nu au fost în stare să-şi onoreze 

comenzile. Se puteau împăca amân două, deşi trebuie să spun 

că, pentru a preîntâmpina anumite mari tensiuni sociale care au 

existat chiar la Braşov, în timpul mandatului meu, s-au dat, 

totuşi, comenzi de stat către întreprinderile din Braşov. S-au dat 

comenzi de stat. Dar, indiferent, cu toate aceste comenzi, aceste 

comenzi n-au făcut decât să prelungească agonia. Pentru că 

problema era alta: problema era a managementului şi, sigur, a 

sistemului de căpuşă pe care-l ştiţi şi a unui sistem, pentru care 

niciodată analiza, inclusiv pe bază de anchetă şi justiţie, nu a 

fost dusă până la capăt. 

Domnul Valeriu Tabără: 

Domnilor colegi, 

Dacă mai este cineva care doreşte? 

Domnul Pavel Horj: 
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Dacă-mi permiteţi, domnule preşedinte. 

Nu mi-aţi răspuns la a doua parte a întrebării: 

Dacă, pe parcursul derulării programului, Guvernul v-a 

informat cum s-a derulat sau domnul ambasador Mircea Geoană 

din Statele Unite, cele două entităţi v-au informat asupra 

modului în care se derulează programul? 

Domnul Emil Constantinescu: 

Nu. Mai departe nu, pentru că, din acel moment, aşa v-

am spus aveam multe probleme: mineriade, război, tensiuni, 

problemele economice, mai ales după venirea şi mai ales în 

ultima etapă, când prim-ministru a devenit Mugur Isărescu, în 

care aveam încredere deplină şi se realiza o creştere economică 

reală, într-un mod uluitor de scurt, în acel moment, problemele 

economice au lipsit, nu m-am mai interesat de problemele 

economice şi de celelalte probleme. 

În ceea ce priveşte domnul Geoană, sigur, nu avem o 

simpatie deosebită, dar introducerea unui ambasador în această 

problemă... ambasadorul are datoria de a informa Guvernul sigur 

şi pe preşedinte. În momentul în care se face o ofertă, cum a fost 

şi această ofertă, este de datoria lui să informeze. Mai departe 

însă nu este o problemă a ambasadorului să intervină în decizi şi 

nu cred că acest lucru s-a produs. 

Domnul Valeriu Tabără: 

Domnul deputat Tinel Gheorghe. 
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Domnul Tinel Gheorghe: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnul Valeriu Tabără: 

Aş vrea să avem că avem timpul limitat. 

Domnul Tinel Gheorghe: 

Gheorghe Tinel, deputat de Ialomiţa. 

Mulţumesc foarte mult şi în nume personal pentru 

faptul că aţi acceptat invitaţia de a veni în faţa acestei comisii 

parlamentare. 

Noi, marea majoritate din această comisie sau nu marea 

majoritate, unii dintre noi, suntem la primul mandat, suntem 

parlamentari uninominal aleşi prin vot direct şi, cred eu, că 

pentru noi este o experienţă extraordinară faptul că 

dumneavoastră, aşa cum aţi şi spus aici, aţi acceptat invitaţia 

preşedintelui Valeriu Tabără de a veni a ne prezenta un punct de 

vedere faţă de modul cum s-a derulat. Pentru că, în fond şi la 

urma urmei, colegul meu a spus foarte bine: luni am avut 

probleme cu votul, până atunci, totul cursese foarte bine două 

luni de zile. Dar, noi, ca principiu, am considerat – dat fiind 

invocarea numelui dumneavoastră şi a Instituţiei Prezidenţiale, 

că o discuţie lămuritoare pe acest program, pe acest proiect, 

care, aşa cum foarte bine aţi precizat, nu a dus la falimentul 

sistemului de îmbunătăţiri funciare, dar a falimentat o instituţie. 
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NIFU?, din ce a rămas, are acum vreo 2800 de miliarde în cârcă 

în urma derulării acestui proiect. 

Două întrebări am punctuale şi ele derivă din discuţiile 

purtate şi cu domnul Dinu Gavrilescu şi domnul Dăianu. 

Domnul Dăianu a făcut aici o afirmaţie şi a spus că: 

„Eu n-am acceptat să se dea garanţii guvernamentale, întrucât 

avea informaţii că cei care erau în spatele afacerii nu erau de 

bună condiţie şi nu prezentau garanţii. 

L-am întrebat pe domnul ministru Dăianu dacă a făcut 

o prezentare în Guvern şi de unde avea astfel de informaţii şi a 

spus că informaţiile respective i-au venit pe canale specialitate. 

Prima întrebare: Dumneavoastră aţi avut astfel de 

informaţii, de genul celor pe care le-a avut domnul ministru 

Dăianu şi dacă aţi avut astfel de informaţii, care a fost prima 

măsură luată de dumneavoastră, ce măsuri aţi dispus 

dumneavoastră în discuţiile cu Victor Ciorbea, primul-ministru, 

cu Dinu Gavrilescu şi cu Dăianu?  

Şi a doua întrebare, aţi afirmat aici, la un moment dat 

că Dinu Gavrilescu înţelesese rolul programului ROMAG. 

Şi eu întreb: De la cine înţelesese? N-a fost o propunere 

a lui Dinu Gavrilescu? Nu el a venit cu proiectul de reabilitare 

cu acest import, că, până la urmă, s-a dovedit a fi un import, nu 

o mare investiţie. Nu el şi-a însuşit? Nu el a agreat? Nu el a fost 

cel care a susţinut? 
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Stenograma din 17 iulie 1997 spune foarte clar, el este 

cel care susţine foarte tare acest proiect. 

La un moment dat, colegul meu a spus: Tăriceanu îi 

solicită 30 de milioane pentru a finanţa 20 de mii de tractoare, 

într-adevăr, cum aţi spus dumneavoastră, pe relaţia cu Egipt şi 

nu numai. Şi Tractorul era în imposibilitate de a duce acea 

comandă la bun sfârşit din lipsă de bani. Dinu Gavrilescu este 

cel care susţine foarte tare. Dumneavoastră spuneţi că Dinu 

Gavrilescu înţelesese rolul programului. 

Explicaţi-ne, dacă vreţi să ne spuneţi, de la cine 

înţelesese Dinu Gavrilescu rolul programului. În ce context 

înţelesese Dinu Gavrilescu programul? În contextul în care eu vă 

spun, stenograma, totuşi, arată că el este cel care susţine, la un 

moment dat, foarte tare, acest program. 

Mulţumesc. 

Domnul Emil Constantinescu: 

S-a scurs deja un timp destul de lung. Am spus multe 

lucruri cu caracter general. O să vă spun mai punctual. 

În ceea ce priveşte prima. Sigur, au existat astfel de 

informaţii. 

Pe timpul meu, practic, în afara informaţiilor care 

ţineau se securitatea statului şi aveau un caracter care era privit 

de membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării am dirijat şi 

am cerut Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de 

Român de Informaţii – când era cazul – să dirijeze cât mai multe 
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informaţii la nivelul miniştrilor şi, în orice caz, să se axeze pe 

astfel de probleme. Şi aşa au ajuns, sigur, informaţiile şi la 

domnul Dăianu. Le ţine minte mai bine, fiindcă erau 

specializate. La mine veneau toate informaţiile, din toate 

domeniile şi prioritare erau cele care priveau siguranţa 

României. 

Deci, pe vremea aceea, problemele care se puneau 

priveau unitatea ţării, independenţa ţării, acelea erau probleme 

militare, acelea erau private, celelalte erau dirijate sau le dirijam 

prioritar miniştrilor de resort. 

În ceea ce priveşte însă la ceea ce vă referiţi, este ideea 

că acel proiect ar fi fost aplicat, de data aceea, ca un contract, nu 

deja ca un proiect, în Ucraina sau în Polonia. 

Vă amintesc că aşa-zisul scandal privind eşecul în 

Ucraina a apărut în '99, deci mult mai târziu. Sigur, se puteau 

intui aceste lucruri, dar, la momentul respectiv, ele se aflau 

numai la nivelul serviciilor de informaţii, nu erau publice în acel 

moment şi de aceea ele au venit şi-au făcut datoria serviciilor, 

puteţi să discutaţi şi cu domnul Harnagea, care, în acel moment, 

intrase – domnul Talpeş şi după aceea Harnagea – despre aceste 

informaţii. 

Dar, ceea ce le spuneam permanent miniştrilor era ca să 

înveţe din această experienţă, să nu repete greşelile. 

Pe de o parte, Ucraina era un stat oligarhic atunci, cu 

totul alt sistem. În Ucraina nu se mai plăteau salariile de doi ani 
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de zile, era un sistem practic totalitar în acel moment, ştiţi foarte 

bine şi era o cu totul altă structură. Ei aveau încă IAS-uri – ceea 

ce ar fi fost la noi – colhozuruile respective. 

Deci, nu însemna că, automat, un eşec în această zonă 

se reproduce în România. Nu; însemna numai că trebuia să fie 

mai atenţi în gestionarea unei astfel de proiecţii. Inclusiv în 

verificarea etapă cu etapă. Şi vreau să vă dau un exemplu. Nu 

erau multe privatizări. România trebuia să facă o privatizare. S-a 

ales singura care de fapt era posibilă – cea a sistemului de 

telecomunicaţii, dacă vă amintiţi.  

Aceasta s-a făcut. Este până astăzi considerată ca un 

model de privatizare onestă, pentru că, ca să evit ceea ce se 

întâmplase până atunci – grupuri de interese din România care 

urmau şi care erau, tot acelea de astăzi sunt, le ştim foarte bine –

, am cerut  - de data asta am cerut eu - ca să se facă, să se aleagă 

printr-o licitaţie o echipă de consultanţă străină. Şi vă dau un 

exemplu, dacă-mi permiteţi, timpul este foarte scurt: printre 

altele, au concurat pentru acestea şi domnul Bob Dole, care 

candidase la Preşedinţia Statelor Unite, a venit ca să recomande. 

Şi eu i-am spus: se va face o licitaţie, cei mai buni vor câştiga. A 

câştigat Goldman Sax, care era cea mai mare echipă de 

consultanţă din lume şi, ulterior, întâlnindu-l pe domnul Bob 

Dole, mi-a spus: da, niciun fel de problemă, am înţeles că este 

corect, era mult mai mare, dacă a câştigat Goldman Sax.  
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Ideea lor era că poate să câştige vreun grup aranjat din 

grupurile româneşti de interese care să tranzacţioneze. De aceea 

nu pot să fie discuţii, pentru că toate se dirijează la Goldman 

Sax.  

Doi. De ce o leg  de ce m-aţi întrebat dumneavoastră? 

Fusese un eşec. Cei care au câştigat în final – grecii, dacă vă 

amintiţi – făcuseră … fusese un eşec total în Moldova şi în 

Bulgaria. În Moldova ajunseseră singuri, îi eliminaseră pe 

ceilalţi, după care au refuzat să facă.  

Ei, bine, în România am învăţat acest lucru, am tras 

toate concluziile şi, în momentul în care extrem de nepotrivit, 

pentru că exact în momentul în care noi demarasem,  Telecom a 

ieşit la privatizare. Deci era un moment extrem de dificil. 

Bulgarii nu au mai putut face, după aceea, după noi.  

Iarăşi, eu pot să vă dau acest detaliu. Când am fost 

anunţat de către ministrul telecomunicaţiilor, pentru că nu 

intrasem în detalii, a venit disperat să-mi spună că francezii l-au 

anunţat că se vor retrage. În acel moment am avut o solicitare 

direct pe căile respective… 

Domnul Valeriu Tabără: 

Şi olandezii s-au retras. 

Domnul Emil Constantinescu: 

Se retrăseseră mai întâi şi rămăseseră numai francezii şi 

cu grecii. Şi în acel moment, pot să spun, pentru că arată cum se 
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desfăşoară în ţările democrate, l-am sunat pe Preşedintele 

Chirac. Şi i-am spus: domnule, suntem într-o situaţie extrem de 

importantă, suntem aproape în dezastru. Este prima privatizare, 

este singura, dacă  rămânem pe mâna unei singure companii, 

suntem terminaţi. Mai ales că a existat acest eşec. Ai 

informaţiile, discuţi.  

Preşedintele Chirac mi-a spus: nu pot să iau această 

decizie, trebuie să vorbesc cu primul-ministru, care era socialist. 

Mi-a spus: am discutat cu primul-ministru, am discutat cu… 

pentru că era şi un pachet de stat, era vorba de France Telecom, 

care avea împuternicire, acţiuni de stat, şi au păstrat plicul gol. 

Deci, nu şi-au retras plicul. Au existat două, nimeni nu ştia ce 

este, grecii n-au ştiut care este în plic şi atunci au făcut oferta în 

condiţiile în care France Telecom-ul,   mare jucător pe piaţă, şi-a 

păstrat plicul.  

Vreau să vă spun că aceasta nu înseamnă că este o 

greşeală care s-a produs undeva, trebuie să fie  repetată. Eşti 

atenţionat şi poţi să foloseşti acest lucru pentru un mai bun 

management al afacerii - şi al încheierii afacerii şi al gestionării 

afacerii. Din păcate, la noi, acest lucru nu s-a petrecut.  

În ceea ce priveşte  Dinu Gavrilescu, autorul 

proiectului, fraza pe care am făcut-o eu a fost corect formulată 

în sensul că – şi aşa este; deci, el credea în el, credea în propriul 

lui proiect, pentru că el l-a imaginat cu experienţa pe care o 

avea, că nu vorbim de o persoană care s-a trezit ministrul 
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agriculturii. Era directorul institutului; fusese înainte, avea 

experienţa unui director de economia agrară. Şi a imaginat 

pentru România un proiect în care el credea şi pe care l-a apărat 

cu toate forţele. Că, ulterior, acest proiect – repet – a fost prost 

gestionat şi pe seama lui s-a ajuns şi la acte care nu putem să 

ştim, dar putem să bănuim că au intrat în sfera corupţiei, este o 

altă problemă.  

Domnul Valeriu Tabără: 

Domnule preşedinte, pentru că a fost un timp alocat la 

această întâlnire cu dumneavoastră, în primul rând eu aş vrea să 

vă informez, legat de… nu am vrut să intervin, pentru că scopul 

nostru nu este disputa între membrii comisiei, ci de a respecta o 

regulă. Şi trebuie să vă spun că, în conformitate cu prevederile 

regulamentului, orice persoană căreia i s-a pomenit, într-un fel 

sau altul, numele într-o comisie parlamentară, sau are o anumită 

cunoştinţă despre o anumită problemă legată de obiectul 

comisiei – şi aş vrea să vi-l spun: analiza situaţiei privind 

folosirea fondurilor alocate pentru sistemele de irigaţii.  

Or, probabil că o să ne limităm la o anumită chestiune 

…, dar problemele acestea de folosire a fondurilor – pentru 

colegul Valeriu Steriu, bănuiesc că numai pentru dânsul – o să 

ne oprim la ceea ce a spus domnul ministru Sârbu săptămâna 

trecută aici. Şi astea o să le prezentăm, sigur, în… dar, în rest, 

din punct de vedere a ceea ce am dorit să aflăm – şi poate că 

erau multe discuţii pe tema asta, unele au alunecat şi datorită 
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faptului că am dat curs colegului să nu intrăm în mai multe 

amănunte, fiind numai 7 din 8, mult timp unul dintre colegii 

noştri a lipsit, fiind bolnav, de a fi discutat multe probleme şi de 

a fi clarificat într-un anumit fel ceea ce era în discuţie.  Da, că a 

fost şi o chestiune politică.  

Ştim toţi - şi mai ales cei care avem o anumită vechime 

politică şi la nivel guvernamental şi sunt convins că preşedinţii 

de state au şi mai multe şi primii-miniştri - că există şi acţiuni 

economice şi acţiuni de un anumit plan, atunci când se servesc 

interese naţionale mari. Relaţiile noastre cu statele nu s-au 

construit uşor.  

Eu îl cunosc bine pe domnul Moses, l-am refuzat de 

multe ori elegant.  Relaţiile sunt foarte bune. Dânsul s-a angajat 

la multe lucruri. Vă povesteam şi de Sanca. Şi apropo de 

colegul, când mi s-a dat de către Petre Crişan fişa, era într-un 

sediu al FDSN-ului de la Vrancea. Dar, mă rog, sediul acelei 

afaceri cu soia şi cu GSM.102.   

Ori, astfel de chestiuni cred că trebuie clarificate odată, 

pentru că ce s-a întâmplat – şi am văzut stenograma Guvernului, 

ea are, sigur, acest caracter de secret şi noi ne însuşim o anumită 

lege  şi este normal să fie aşa – a fost de a ne clarifica câteva 

dintre aceste probleme.  

Domnule preşedinte, pentru acest lucru, vă mulţumim 

că aţi venit aici şi cred că n-aţi fi refuzat în nicio împrejurare 

chiar o întâlnire cu un grup parlamentar sau cu oricare dintre 
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colegii mei care, apelând în aceste două luni, două luni şi ceva, 

să cunoască probleme care au fost aici şi care sunt de clarificat 

şi de mare responsabilitate. Pentru că pe o decizie pe care o va 

da Comisia parlamentară, noi vom da sau nu vom da girul unei 

catastrofe dintr-un sector economic de mare importanţă al 

României. Este vorba de sectorul de irigaţii şi, implicit, a ceea 

ce se va întâmpla  în ceea ce înseamnă competitivitatea 

producţiei agricole în România.  

Aici a fost problema pe care am dorit s-o discutăm la 

cel mai înalt nivel. Nici cu legii mei din PD-L, nici cu cei din 

P.N.L., nici cu colegii de la PSD, nici de la uniune, nu au fost 

niciun fel de probleme pe parcursul acestei anchete, pentru că 

trebuie să găsim un alt mod de analiză parlamentară a unor 

probleme mari.  

În rest, câteva lucruri pe care dumneavoastră le-aţi spus 

aici, eu le-am spus şi la vremea respectivă şi  în unele îmi 

menţin punctul de vedere şi nu pentru că nu au fost reuşite, ci 

pentru că în momentul respectiv s-au făcut într-un anumit fel. 

Dar, nu este momentul şi nici nu este obiectul activităţii noastre. 

Cert este, domnule preşedinte, să nu  rămâneţi cu 

impresia că noi v-am chemat aici pentru că a vrut o persoană, 

sau alta. Nu. A fost o dorinţă exprimată, a fost vehiculată o 

anumită zonă de discuţie, inclusiv ideea de la care a pornit 

documentul pe care-l semnează domnul Dinu Gavrilescu.  
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Mai mult: trebuie să vă spun, domnule preşedinte, că 

am constatat, în patru cazuri, îl exclud pe domnul Gavrilescu din 

această chestiune. După aceea, citind această stenogramă, care a 

venit ieri de la Guvern, am observat şi sincer mi-am schimbat 

părerea despre câţiva miniştri, excelentă prestaţie şi analiză 

făcută. Pentru că, până la urmă, un credit furnizor…, banii nu au 

venit niciodată în România. România i-a dat înapoi şi i-a dat, din 

păcate nerezolvând o problemă mare printr-un sistem de 

importanţă capitală, aşa cum spunea colegul Tinel, cu o datorie 

şi care se află în faza de faliment. Şi probabil că, dacă nu se vor 

lua măsuri urgente de clarificare a unor probleme de patrimoniu, 

de datorii, de ştergere de datorii, o să asistăm la ceva care nu ştiu  

dacă ne convine fiecăruia dintre noi.  

Până la urmă, este o chestiune la care dumneavoastră 

aţi venit şi ne-aţi dat nişte lămuriri. Şi pentru acest lucru, şi 

personal, şi în numele tuturor colegilor care au solicitat această 

întâlnire, vă mulţumim.  

Domnul Emil Constantinescu: 

Şi eu, aşa cum am spus la început, vă mulţumesc. Vă 

asigur de disponibilitatea mea, pe dumneavoastră, sau pe oricine 

din Parlament şi orice altă comisie, de a îndeplini nu numai o 

sarcină cetăţenească şi constituţională, dar cea a unui fost 

preşedinte care este oricând gata să pună la dispoziţie toate 

informaţiile de care dispune şi toată    experienţa pe care a avut-

o.  
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De aceea, închei şi eu tot cu o mulţumire. Văd acest 

lucru ca un bun contact şi sper să se repete şi pe viitor.  

În al doilea rând, aşa cum v-am spus, privesc cu interes 

deosebit personal, nu numai ca fost preşedinte, lucrările acestei 

comisii. Sper că ele, în final, pe punctele care au constituit 

obiectivele acestei comisii, vor duce la efecte pozitive. Fie 

propuneri de închidere a unor probleme pe care sigur Guvernul, 

sau cu sprijinul Parlamentului, le poate face, o construcţie 

instituţională mai solidă.  

Şi, în general, cred că asta nu mai este problema 

dumneavoastră, dar este problema naţiunii întregi, inclusiv a 

spaţiului civic, creşterea capacităţii de a iniţia şi a duce la bun 

sfârşit proiecte. Pentru  că şi ceea ce se întâmplă cu proiectele 

Uniunii Europene este acelaşi eşec. Deci, proiectele pleacă bine, 

ofertele există, dar, după aceea, eşuează fie din punct de vedere 

birocratic, prin incompetenţă sau prin corupţie. Şi acesta este un 

scop general şi transpartinic, cum aţi spus şi dumneavoastră, la 

care eu oricând mă pot  ralia.  

Încă o dată, vă mulţumesc. 

Domnul Valeriu Tabără: 

Vreau numai atât să vă mai spun, domnule preşedinte, 

pentru că am găsit aici miniştrii care susţineau Programul şi nu 

făceau diferenţă între ce însemna riscul de ţară şi riscul unui 

credit bancar. Aici este marea problemă.  
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Şi ceea ce am mai constatat, că decidentul politic se 

desprinde de ceilalţi de jos, pe care-i coordonează în luarea unor 

decizii sau relansează proiectele, fără să-i mai urmărească nici 

măcar prin decizii scrise.  

Aici a fost marea problemă şi cred că multe dintre 

relele legate de managementul unor proiecte, inclusiv proiectul 

despre care am discutat azi, cu consecinţele până azi. Dacă nu ar 

fi fost până azi, s-ar fi închis la un moment dat. Nu era niciun fel 

de problemă. Poate se ajungea chiar pe datoria public să se ia. Şi 

poate că era o soluţie, având în vedere numai interesul din acea 

vreme.  

Dar am observat azi, citind documentul pe care-l avem 

aici, incredibila chestiune de desprindere de responsabilitate. 

Adică eu ocup, ca ministru, scaunul şi responsabilitatea este tot 

a celorlalţi, fără ca ei să ştie sau să fie verificaţi din timp în timp 

pe ceea ce fac. Şi pe noi, pe mine, cel puţin, nu mă surprinde 

situaţia în care am ajuns.  

Şi problema nu este numai… şi Guvernul din ’92 a 

început cu 28 de milioane de dolari, după câte ştiu eu. În 1997, 

s-au anulat inclusiv contracte pe agricultură, s-au pierdut bani 

enormi, inclusiv pe Ordonanţa nr.13, veniţi chiar de la Banca 

Mondială, şi multe alte programe. Dar este altceva; tot o decizie 

politică.  

Din păcate, acestea sunt chestiuni care, pe lângă 

problemele legate de aspectul pe care l-am avut, în constatăm: 
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desprinderea politicului însoţită de incompetenţă, de ceea ce 

înseamnă responsabilitatea faţă de acţiuni mari ale celor care 

sunt puşi să rezolve problemele ţării, indiferent în ce partid 

politic se găsesc.  

Mulţumim mult, domnule preşedinte.  

Domnul Emil Constantinescu: 

Şi aici trebuie să precizez, nu vreau, nu ca să am 

ultimul cuvânt, dar ca să rămână cu acest lucru, pentru că  face 

obiectul întâlnirii noastre. Ce pot să vă asigur este că, în timpul 

mandatului meu, nu am primit nicio presiune, nicio cerere de la 

vreunul dintre şefii de state importanţi din lume, nici cu caracter 

economic, nicio presiune pentru alte decizii. Toate deciziile pe 

care le-am luat, le-am luat, sigur, în urma unei analize, cu 

consilierii mei, în urma unor analize la Guvern şi-mi asum 

răspunderea pentru ele.  

Iar, în ceea ce priveşte această relaţie, nu a existat în 

contextul respectiv.  

România, atunci, nu era interesată din punct de vedere 

economic. Nu avea ce să ofere.  

Deci, din punct de vedere economic, România era 

considerată o ţară neinteresantă, nu se întâmpla ce s-a întâmplat 

în ultimul an, dar nu erau investiţii. Spre deosebire, de ce se 

întâmplase în Ungaria, în Polonia sau în Cehia, care erau pline 

de investiţii, deci nu interesa din punct de vedere economic.  
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În schimb, a fost un moment, un foarte  rar în istorie, în 

care România interesa din punct de vedere politic-militar. Asta 

era problema.  

Ori, toate lucrurile care mi s-au cerut şi pe care le-am 

făcut – reconcilierea, repet, cu Ungaria, Tratatul cu Ucraina, 

sistemul de trilaterale şi, în sfârşit, sprijinirea intervenţiei în 

Kosovo – s-au făcut. Acestea interesau. Numai acestea 

interesau. Numai ele au fost contabilizate şi luate în considerare 

pentru integrarea României în NATO, pe  cale de consecinţă,  în 

Uniunea Europeană, la Helsinki, şi inclusiv pe plan economic.  

Aşa cum am mai dezvăluit, din punct de vedere politic, 

în spatele nostru a stat, în urma unei decizii a primului-ministru 

Kol, care apoi a fost comunicată domnului Schroder, care a 

venit în România special, ca să aibă o întâlnire cu mine, să-mi 

spună că respectă angajamentul şi pentru care i-am mulţumit  în 

acest an, când a venit la Bucureşti, public, Banca Germaniei a 

stat în spatele României. De aceea nu am intrat în crach. Fără să 

comunice acest lucru. Şi omul de legătură a fost Dăianu. Deci, a 

fost singura persoană care chiar cu o săptămână înaintea 

terminării mandatului său, a făcut o vizită prin care s-a reiterat 

acest lucru, care era cunoscut în sistemul bancar.  

Deci, vreau această concluzie să v-o spun: importanţa 

politicului. România a contat politic şi militar şi a folosit acest 

lucru pentru a realiza un nou context de reforme economice.  

Vă mulţumesc.  
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Domnul Victor-Raul Surdu-Soreanu: 

Şi traseul energetic.  

Domnul Emil Constantinescu: 

Inclusiv, da.  

Domnul Victor-Raul Surdu-Soreanu: 

Între timp, avem şi cvorum, domnule preşedinte.  

Domnul Valeriu Tabără: 

Avem de o oră.  

Domnul Emil Constantinescu: 

La revedere şi succes! 

 

Lucrările şedinţei s-au întrerupt la ora 11,45. 

 

 

Lucrările şedinţei au fost reluate la ora 11,50.  

 

Domnul Valeriu Tabără: 

Domnule prim-ministru,  

În conformitate cu hotărârea Camerei Deputaţilor, este 

constituită această comisie de anchetă.  

Deci, s-a constituit această comisie de anchetă privind 

sistemele de irigaţii şi fondurile aferente plus alte aspecte 

incidente cu acest subiect şi am considerat că, pentru lămurirea 
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unei probleme sau a unui program ale cărui baze au fost puse în 

1997 şi apoi au fost finalizate într-un anumit fel în 2003, dar 

care, practic, pe sistemul respectiv, a rămas grevat cu o anumită 

datorie către… o datorie a acestui sistem.  

Şi, pentru că acestui program i s-au pus bazele în 

perioada în care dumneavoastră eraţi prim-ministru, vă rog să ne 

spuneţi câteva probleme legate de programul respectiv.  

Noi avem şi o stenogramă a şedinţei de Guvern, dar nu 

vrem să intrăm în această stenogramă, ci doar cu raţiunea pentru 

care s-a făcut acest program. El a avut o chestiune politică, nu a 

avut, a fost pur economică, pur îndreptată spre ceea ce înseamnă 

sectorul agricol şi mai ales şi partea de irigaţii, pentru că el a 

fost transplantat pe o regie care, practic, era cea care gestiona 

sistemele de îmbunătăţiri funciare, şi inclusiv de irigaţii din 

România.  

Statutul, la acea vreme, era într-un anumit fel, de regie 

fără nişte obiecte de activitate de aducere de utilaje şi aşa mai 

departe.  

A fost, după aceea, o societate creată prin actele 

ulterioare şi care, practic, nu a funcţionat până prin 2009, dacă 

nu mă înşel eu, când  s-a înfiinţat o alta, la sugestia partenerilor 

americani.  

Sigur că dumneavoastră nu aveţi această chestiune, 

însă, fiindcă s-a discutat aici la comisie, au apărut documentele 

acestea, am vrut să clarificăm câteva aspecte pe care 
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dumneavoastră suntem convinşi că le cunoaşteţi, deşi, iată, sunt 

aproape 12 ani, chiar trecuţi 12 ani, de atunci. Deci, practic, 

înţelegerile au început prin martie ‘97 şi s-au terminat într-o 

şedinţă de Guvern din 17 iulie.  

Domnul Victor Ciorbea: 

Hotărârea de Guvern este din 4 noiembrie ’97. 

Domnul Valeriu Tabără: 

Rog, după aceea, colegii dacă au de pus întrebări.  

Domnul Victor Ciorbea: 

Stimate domnule preşedinte,  

Onoraţi membri ai comisiei, 

Am venit cu tot respectul cuvenit faţă de instituţia 

Parlamentului şi, deşi unii mai spus că în perioada mea au 

început ordonanţele de urgenţă, mai multe… Mă rog, nu e cazul 

să le comparăm cu cele care s-au întâmplat ulterior. 

Dar, vă amintesc doar că pe vremea aceea, până şi 

remanierea unui ministru o făceam prin Parlament, cu aprobarea 

Parlamentului.  

Deci, acest respect există în modul cel mai sincer,  

chiar dacă nu am fost niciodată, nu am avut ocazia să fie 

parlamentar.  

Rugămintea mea este să-mi permiteţi să citesc câteva 

rânduri pe care le-am scris în această dimineaţă şi după aceea să 

răspund la orice fel de întrebări ale dumneavoastră.  
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Înainte de toate, vă mărturisesc că, dacă nu aş fi avut 

discuţia telefonică de ieri cu domnul preşedinte Tabără, v-aş fi 

înaintat în scris rugămintea de a amâna cu o săptămână 

prezentarea mea în faţa onoratei comisii, deoarece am fost 

încunoştinţat doar în urmă cu două zile, prin fax, şi asta mi-a 

creat o serioasă problemă de ordin profesională, în primul rând, 

privind soluţionarea unui dosar care trebuia rezolvat până în 

această dimineaţă.  

Şi, în aceste condiţii, după discuţia cu domnul 

preşedinte, am lucrat, spun sincer, toată noaptea la acel dosar. 

Aşa că-mi cer scuze, dacă sunt mai obosit sau nu voi fi extrem 

de logic, de coerent, cum v-aţi putea aştepta.  

Pe de altă parte, în acest timp foarte scurt, nu am reuşit 

să intru decât în posesia Hotărârii de Guvern nr.686 din 4 

noiembrie 1997, care a fost adoptată de Guvernul pe care l-am 

condus, inclusiv de către colegii de la PD, care erau atunci 

membri în Guvern.  

Nu posed, însă, între altele, următoarele documente – şi 

vă spun sincer că, după discuţia de ieri cu domnul preşedinte 

Tabără, am intrat pe diverse site-uri, în căutarea unor 

documente.  

Am găsit informaţii şi mi-am reamintit, cât de cât, 

unele lucruri, văzând ceea ce s-a scris în presă, în ultimele două 

luni. Pentru că, aşa cum aţi fi întrebat înainte să citesc presa, 

Programul ROMAG ’98, chiar că nu-mi spunea nimic.  
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Deci, nu posed proiectul agricol român şi Proiectul  

ROMAG ’98. Le-am tot căutat pe diverse site-uri, n-am reuşit să 

intru în posesia lor. 

 Precizez că, astfel cum se poate observa, onorată 

comisie, aceste două documente erau chiar la data adoptării 

Hotărâri de Guvern din 4 noiembrie nişte proiecte. Mai mult, 

subsemnatul nu deţine aceste documente, astfel încât îmi mai 

amintesc conţinutul lor doar foarte, foarte vag, cum a fost 

prezentat în şedinţa de guvern. Ele se regăsesc, presupun în 

arhiva fostului RAIF sau/şi la Ministerul Agriculturii şi la 

Secretariatul General al Guvernului. Deci, presupun că 

dumneavoastră le aveţi la dosar sau puteţi să le procuraţi de 

acolo.  

De asemenea, ieri am aflat pentru prima dată că au fost 

întocmite unele note în decursul timpului, spre pildă, o notă din 

1999 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care a fost 

aprobată de fostul ministru, domnul Remeş, al Finanţelor. 

Evident, că aceasta a fost întocmită şi adoptată cu mult după 

demisia mea din funcţia de premier. 

Potrivit a ceea ce am găsit în mass-media, repet, din 

ultimele două luni, a se vedea, între altele, şi Mediafax din 

9.08.2009, această notă ar fi prevăzut că Programul ROMAG '98 

să nu se deruleze conform Hotărârii de Guvern adoptate de noi 

în noiembrie 1997, favorizându-se, se spune acolo, Transag 

Company, nici nu ştiu ce e asta. Cred că e o companie mixtă 
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făcută între RAIF sau succesorul RAIF-ului, SNIF, şi ceva firme 

americane, din câte am dedus. 

De asemenea, nu posed documentul de anulare al notei, 

adoptat, se pare, potrivit aceleiaşi surse în anul 2001 sau poate 

2002, că în alte ziare aşa apărea, de guvernul PSD de la acea 

dată, pe baza concluziilor unui control efectuate de Corpul de 

control al primului ministru din 2001. Deci, nu ştiu ce se 

prevede şi ce constatări, care sunt constatările Corpului de 

control. 

Cert este că, din câte  am  înţeles tot din mass-media, s-

a revenit la mecanismul de derulare pe care îl prevăzusem în 

Hotărârea de Guvern din noiembrie 1997. Acum, nu ştiu dacă 

aceste informaţii sunt sau nu exacte. După cum nu cunosc 

contractul de credit financiar cu firma americană Transchem, la 

care face referire tot Mediafax, şi despre care nu ştiu cine l-a 

încheiat şi nici la ce dată, dar sunt aproape convins că acesta a 

fost finalizat ulterior demisiei mele din funcţie. Nu cunosc nici 

contractele comerciale care, iarăşi, cred că au fost încheiate 

ulterior. Nu ştiu nici detalii, am văzut doar în ziare, legate de 

soluţiile pronunţate de organele de urmărire penală, referitoare 

la persoanele cu privire la care aceste organe au fost sesizate de 

Guvernul PSD şi, în încheiere vă cer scuze, sigur, asta nu 

impietează în nici un fel derularea şi prezenţa mea la această 

comisie şi derularea dezbaterilor, să spun doar din postura de 

jurist, că nefiind membru al Parlamentului, nu cunosc exact 
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prevederile din regulamentul Camerei, privind astfel de comisii 

sau Regulamentul propriu al comisiei dumneavoastră. Dar, 

respect  întru-totul şi repet, nu fac nici o obiecţie şi nu va fi nici 

un fel de impediment din partea mea să încerc să vă răspund cât 

mai exact pe măsura informaţiilor, pe care eu le am, limitate în 

contextul pe care vi l-am arătat. 

De asemenea, nu am nici alte documente care ar putea, 

eventual, să fie relevante pentru desfăşurarea activităţii  onoratei 

comisii.  

Acum, în aceste condiţii, pe baza singurului document 

pe care îl posed, respectiv acea Hotărâre de Guvern nr.686 din 

4.11.1997, a unor articole, cum spuneam din mass-media, din 

ultimele două luni, şi a foarte puţine aspecte suplimentare pe 

care mi le amintesc vag în legătură cu acest subiect, onorată 

comisie, fac următoarele precizări. Înainte de toate, reamintesc 

faptul că însuşi domnul preşedinte Tabără a declarat mass-

mediei că a fost, „o intenţie bună, dar gestionată prost”.   Ori, eu 

cunosc şi-mi amintesc, mai ales pe baza acestor documente, pe 

care le-am consultat ieri, doar foarte puţine aspecte legate  de  

intenţie, adică de intenţia aceea bună, de iniţierea proiectului şi 

absolut nimic referitor la negocierile propriu-zise care s-au 

purtat  la nivelul conducerii fostului RAIF, a ministerelor de 

resort, am în vedere Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, Ministerul Finanţelor Publice, Comitetul interministerial 

pentru aprobarea garanţiilor etc. Şi, cu atât mai puţin,  nu ştiu 
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nimic în ce priveşte punerea în aplicare a acestui proiect, ce a 

avut loc în timp, după ce nu mai eram prim-ministru. Astfel, am 

participat la..., sincer, nu-mi mai amintesc, una sau mai multe 

întâlniri cu reprezentanţii unor renumite firme americane de 

profil, la Palatul Victoria, în prezenţa ambasadorului SUA de 

atunci, a miniştrilor de resort ai agriculturii şi finanţelor. Aceasta 

era modalitatea  în care organizam aceste întâlniri şi a 

consilierului de stat pe probleme economice pe care l-am avut 

atunci. 

De asemenea, am fost prezent şi la o întâlnire la Palatul 

Cotroceni unde am fost invitat de domnul preşedinte Emil 

Constantinescu şi unde firmele americane erau şi ele prezente 

prin reprezentanţii lor şi era de faţă şi ambasadorul SUA. 

Cu aceste ocazii, cei în cauză şi-au prezentat proiectul 

care la prima vedere era foarte atractiv. Deci, ceea ce îmi 

amintesc eu acum, fără să fiu în posesia nici a proiectului 

Programului agricol, nici a proiectului Romag ’98, îmi amintesc 

că, în esenţă, era vorba de o propunere referitoare la aducerea de 

către firme celebre, cum sunt Kheiz, Vermont, nu ştiu mai care 

erau implicate în acest proiect, a unor utilaje de ultimă generaţie, 

foarte bune în ţară şi pe care aceştia urmau să le treacă în timp în 

proprietatea fermierilor  constituiţi în  asociaţii, nu mai ştiu dacă 

şi fermieri individuali, dar, în orice caz, a fermierilor constituiţi 

în asociaţii. Voiau să arate, în esenţă, cum se face agricultura în 

stil mare, în Statele Unite, pe suprafeţe mari, cu utilaje foarte 
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bune şi apoi după, nu ştiu, o perioadă de graţie de... nu îmi mai 

amintesc, circa 5 ani, fermierii urmau să înceapă restituirea 

creditelor pe baza surplusului de producţie pe care îl realizau. 

Deci, în esenţă, cam aceasta era ideea.  

Sigur că era tentantă, în condiţiile în care agricultura 

era într-o situaţie destul de delicată, mai ales că ştim bine, am 

avut ca una din precondiţii pentru acordul stand-bay cu Fondul 

Monetar şi cu Banca Mondială şi închiderea unor ferme 

zootehnice, şi programul PSAL 1, nu mai ţin minte dacă eu am 

participat şi la negocierea PSAL 2, dar forma finală a dobândit-o 

în timpul guvernului care a venit după mine. 

În acel context, am reuşit să obţinem de la Fondul 

Monetar şi de la Banca Mondială acele cupoane pentru ţărani 

care erau cât de cât un ajutor pentru ei, un ajutor concret şi pe de 

altă parte s-a venit cu această ofertă să se demonstreze cum se 

poate face, nu ştiu, într-un judeţ, două din zona Bărăganului 

parcă era vorba, agricultură, repet, pe suprafeţe foarte mari şi cu 

utilaje extrem de performante. 

După discuţii şi negocieri care au avut loc la nivelul 

fostului RAIF şi a ministerelor de resort, discuţii şi negocieri, 

care au durat destul de mult, a fost elaborată şi aprobată această  

Hotărâre de Guvern nr. 686 din 1997.  

Prin această hotărâre  de guvern, cum ştiţi, se autoriza 

şi subliniez, autoriza, şi nu aproba, fostul RAIF de sub 

autoritatea Ministerului Agriculturii, să achiziţioneze în cadrul 
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proiectului agricol român şi a proiectului ROMAG 1998, 

programe pe care am spus că, din păcate, nu le deţin, pachete 

agricole, tehnologii şi servicii. 

De asemenea, fostul RAIF era mandatat să semneze 

contractele comerciale cu furnizorii, respectiv cu firme 

americane şi contractele de împrumut, deci, evident, şi să 

negocieze aceste contracte. Şi, fără îndoială, nu ştiu exact cum 

şi-au organizat aceste negocieri, la ele au participat numai cei 

din conducerea RAIF sau au participat şi oameni din conducerea 

ministerului, sincer, nu cunosc. S-a mai autorizat Comitetul 

interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior, 

respectiv, Ministerul Finanţelor Publice, primul să aprobe 

garantarea creditului extern, cel de-al doilea să garanteze acest 

credit.  

Prin urmare, fiecare dintre aceste instituţii trebuia să 

aprobe garantarea pe baza analizei legalităţii şi temeiniciei 

contractelor comerciale şi a celor de investiţii, contracte pe care 

eu nu le-am văzut, repet, şi nu cred că s-au încheiat până în 30 

martie 1998, cât am fost eu premier. 

Mai trebuie subliniat un aspect foarte important. Prin 

această hotărâre, fostul RAIF a fost autorizat să se asocieze cu 

furnizorii, formând societăţi comerciale cu personalităţi juridice 

care să asigure derularea în bune condiţii a contractelor 

comerciale încheiate, inclusiv, subliniez, inclusiv rambursarea 

creditelor externe. Deci, se prevederea foarte clar obligaţia de a 
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rambursa aceste credite şi ca aceste societăţi comerciale care se 

creau între succesorii fostului RAIF şi furnizori sau cei cu care 

s-a încheiat contractul de împrumut să asigure rambursarea 

creditului extern.  

Aşa cum am mai spus, această hotărâre a fost aprobată 

de toate, să zicem, grupările existente la acea dată în cadrul 

Guvernului României şi cei din CD-R, şi cei din PSD şi cei din, 

mă rog, diverse formaţiuni civice, şi UDMR-ul şi aşa mai 

departe. 

În concluzie, nu am participat la negocierile propriu-

zise, iar prin Hotărârea de Guvern  s-au dat aprobări de 

principiu, referitoare la autorizarea instituţiilor abilitate să 

realizeze negocierile, să încheie contractele etc. Iar punerea în 

aplicare a acestei hotărâri a avut loc după demisia mea din 

funcţia de prim-ministru, astfel încât, sincer, nu cunosc nimic 

referitor la aceste aspecte. 

Şi, ca o ultimă precizare, pentru că am văzut că în presă 

au apărut întrebări sau răspunsuri pe această temă, vreau să 

precizez, onorată comisie, că serviciile de informaţii nu ne-au 

adus la cunoştinţă, nu m-au informat în legătură cu faptul că o 

asemenea afacere a fost dezastruoasă pentru alte state vecine. 

De altfel, se pare, conform unei înţelegeri cu 

Administraţia Prezidenţială, aceste servicii îl informau pe 

secretarul general al Guvernului, domnul Opriş, cu privire la  

aspectele mai importante referitoare la activitatea de guvernare. 
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Eu primeam doar nişte, un fel de informaţii, mult mai puţin 

consistente decât cele pe care le regăseam în revista presei. 

Vă mulţumesc şi sunt... A, să încerc să răspund la cele 

două aspecte solicitate de domnul preşedinte Tabără, mai în 

detaliu. Dacă a fost un demers politic sau numai economic. 

Acum foarte deschis vorbind, în ce mă priveşte, potrivit 

unei diviziuni a muncii, stabilită în cadrul Coaliţiei şi la nivel 

înalt, eu mă ocupam, în esenţă, de aspectele de ordin economic. 

Cele de ordin politic sau, mă rog, mai ales de politică externă, 

diplomaţie, erau conform Constituţiei, de altfel, atributul 

Administraţiei Prezidenţiale şi a MAE  care colaborau de cele 

mai multe ori direct. Acum nu pot să neg faptul că în iunie 1997, 

când am fost în vizită în SUA, m-am întâlnit la Washington cu 

domnul vicepreşedinte Gore, cu doamna secretar de stat 

Albreight, cu adjuncţii dânsei, cu peste 30 de membri ai 

Camerei Reprezentanţilor şi Senatului SUA, iar la New York am 

avut întâlniri cu numeroşi reprezentanţi ai băncilor, ştiu că a fost 

o reuniune la sediul Meryll Linch care participase împreună cu 

Deutsche Bank la prima emisiune de band-uri în anul 1997 şi 

ziarul „Financiarul” spunea, în urmă cu vreo 2 ani, că ar fi fost 

cea mai reuşită, cu dobânda cea mai bună obţinută de vreun 

guvern român, cel puţin până la acea dată. Am fost şi la sediul 

lui Credit Suisse... Morgan, au fost zeci de bancheri prezenţi, am 

avut o conferinţă cu oamenii de afaceri, cu unii care investiseră 

deja în România, cu alţii care doreau să investească, în prezenţa 
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întregii delegaţii române, a fost foarte numeroasă şi, evident, a 

mass-mediei care a participat în număr mare. Acolo, să zic aşa, 

s-a iniţiat oarecum într-o formă să-i spunem, un mic germene al  

viitorului parteneriat strategic cu SUA. Sigur că discuţiile de 

bază politice au fost purtate cu ocazia..., pentru că scopul vizitei 

în SUA era şi invitarea preşedintelui Clinton, imediat după 

Madrid să facă vizita în România. Deci, discuţiile politice 

propriu-zise s-au purtat la nivelul celor doi preşedinţi cu ocazia 

acelei vizite la Bucureşti din iulie 1997.  

Şi, după aceea, reprezentanţi ai unor ministere, 

specialişti, sub coordonarea celor de la administraţia 

prezidenţială şi de la MAE au dat o primă formă acestui 

parteneriat strategic. Cam acestea ar fi principalele precizări pe 

care voiam să le fac înainte de a răspunde tuturor întrebărilor 

dumneavoastră.   

Domnul Valeriu Tabără: 

Stimaţi colegi,  

Vă rog, dacă aveţi probleme... 

Domnul Pavel Horj: 

Domnule prim-ministru,  

Mă numesc Pavel Horj, sunt deputat de Maramureş. 

O întrebare pe care mi-aş permite, cu respectul cuvenit, 

să v-o adresez, este ca urmare a discuţiilor care au fost purtate în 

comisie şi, şi ca urmare a afirmaţiilor pe care le-a făcut domnul 
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preşedinte Emil Constantinescu, vizavi de discuţiile care s-au 

purtat vizavi de oportunitatea şi necesitatea acestui program şi 

de faptul că dumneavoastră aţi spus că serviciile de specialitate 

nu v-au informat vizavi de eşecul unui program similar în ţări, 

precum Ucraina sau Polonia, vecină nouă.  

Domnul ministru Daniel Dăianu a afirmat textual că 

domnia-sa a informat factorii de decizie de la acea oră, privind 

eşecul înregistrat de un program similar în ţările pe care le-am 

amintit. Dacă v-a informat şi pe dumneavoastră şi dacă le-aţi 

trasat sarcini miniştrilor implicaţi în derularea acestui program 

să acorde diligenţa necesară pentru că acum la sfârşit de mandat 

al acestei comisii, deja se desprind câteva concluzii, una din ele 

fiind aceasta. Că au ieşit 80 de milioane de dolari, s-au adus 

nişte pachete agricole care s-au vândut cu 15... 

Domnul Victor Ciorbea: 

Care...? 

Domnul Petru Horj: 

Care s-au vândut cu 15.  

Domnul Victor Ciorbea: 

Da... 

Domnul Petru Horj: 
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Pe tot acest traseu s-a impus decizia autorităţilor  

administrative. Într-un fel sau altul, comisia aceasta va prezenta 

un raport.  

Şi, a doua întrebare. Aş vrea, domnule prim-ministru, 

dacă vă reamintiţi cumva,  care a fost poziţia Comisiei 

interministeriale de garantare a creditului care se subordona 

direct dumneavoastră? Sau, cel puţin, acestea au fost afirmaţiile 

făcute de domnul ministru Decebal Traian Remeş care a avut 

amabilitatea să participe şi domnia-sa la lucrările comisiei. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Victor Ciorbea: 

Domnule deputat, cred că mai întâi sunt necesare unele 

precizări de ordin cronologic, privitoare la  remanierile care au 

avut loc şi la momentul în care unii sau alţii au devenit miniştri 

ai agriculturii, ai finanţelor, ca să reţineţi mai exact.  

În momentul adoptării hotărârii la care facem referire, 

ministrul al Finanţelor era domnul Ciumara care avea şi calitatea 

de ministru de stat – vicepremier. 

Prima remaniere de guvern s-a făcut la data de 4 

noiembrie 1997. Cu acea ocazie, a avut loc şi un schimb de 

ministere, Ministerul Finanţelor a trecut de la PNT-CD la PNL 

şi a fost desemnat în funcţie, cu susţinerea mea, recunosc, cu 

susţinerea mea deplină, domnul Dăianu a fost desemnat ministru 

al finanţelor. Domnia-sa nu avea cum să facă aprecieri 

referitoare la această hotărâre de guvern adoptată la 4 noiembrie, 
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în condiţiile în care  dânsul a devenit ministru al Finanţelor la 4 

decembrie 1997. Deci, poate, dumnealui s-a referit, pentru că 

după demisia mea la 30 martie, domnul Dăianu a continuat să 

mai fie până prin toamna anului 1998 membru în Cabinetul 

Radu Vasile, după care PNL-ul l-a schimbat cu domnul Remeş 

care a fost cel care, am înţeles, că a semnat documentul din 

1999. Deci, în timpul Guvernului meu, până în 4 decembrie 

1997 a fost ministru al finanţelor domnul Ciumara. Din 4 

noiembrie 1997 până la 30 martie a fost domnul Dăianu, care, a 

continuat să mai fie şi în Guvernul Radu Vasile, nu mai reţin 

exact, până în toamna lui 1998, ceva de genul acesta şi, apoi a 

fost înlocuit cu domnul Remeş.  

Deci, nu, dânsul n-avea cum să atragă atenţia 

Executivului când a adoptat hotărârea, vedeţi că s-a întâmplat 

ceva sau că am eu informaţii, pentru că la acea dată nu era 

ministru, iar din momentul 4 decembrie până în 30 martie, eu nu 

mi-aduc aminte să fi avut vreo discuţie importantă în cadrul 

Executivului cu domnul Dăianu pe tema acestui proiect legat de 

agricultură. 

Domnul Valeriu Tabără: 

Domnule prim-ministru, îmi cer scuze. Sigur nici noi 

nu ne-am uitat şi nici nu a fost poate interesul să ajungi chiar 

orice chestiune... vă amintesc că noi am avut o întâlnire în 

martie 1998. 
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Domnul Victor Ciorbea: 

Cu puţine zile înainte de a demisiona. 

Domnul Valeriu Tabără: 

 Şi eu atunci vă spunea şi repet, absolut frază cu frază, 

spuneam că dincolo de dispute şi de tot, ca şi comportament al 

primului-ministru Victor Ciorbea, nu vi se va putea imputa 

personal nimic dintr-un anumit mod de comportament care se 

mai impută la unii politicieni, cu o singură condiţie: că în cazul 

acelui program s-a greşit. Cred că v-am spus atunci. Având în 

vedere datele pe care eu personal şi vă spun, culmea, n-am 

discutat decât acum, aici, cu domnul Dăianu.  

Şi eu menţionez că atunci când aveam frică de cei care 

veneau cu societăţi la mine, ceream părerea SIE, pentru că de-

asta sunt servicii, să ne ofere toate datele despre ceea ce trebuie 

să ştie un decident român. Şi am făcut-o, nu mă ascund de 

nimeni, pentru că era normal.  

Constatăm însă o chestiune care mie mi s-a părut chiar 

normală, dumneavoastră chiar v-aţi plâns şi atunci, că nu vă 

sosesc informaţiile şi zilele acestea ne spuneaţi chiar un anumit 

tip de blocaj pe care noi îl simţeam, chiar dacă eram în Opoziţie, 

că informaţiile nu erau binevenite, din alte întâlniri pe care le 

aveam la nivelul primului-ministru. Şi am avut şi în calitate de 

partid parlamentar pe diverse probleme aceste întâlniri. Şi chiar 

o dată la o astfel de întâlnire am spus: „Cum e posibil să nu vă 
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vină astfel de informaţii?”, pe o problemă pe care o ştiam 

aproape toţi. Şi nu vă veneau aceste informaţii. 

Această chestiune era una de informaţie, iar domnul 

Daniel Dăianu a cărui declaraţie este aici şi este accesibilă 

pentru că noi am dat drumul pe internet tot ce discutăm, mi-a 

spus de multe ori că, inclusiv la o întâlnire de la Chicago cu 

ocazia prezenţei domnului preşedinte Constantinescu acolo, la 

care au fost mai multe firme americane, inclusiv Transchem, 

Bell Helicopter, cred că în acest context am discutat cu partidul 

când am fost cu delegaţie la dumneavoastră, dincolo am fost 

numai noi doi. Şi nu au fost secrete în discuţii ca să nu le putem 

spune acum. 

Dânsul spunea că inclusiv acolo le-am spus „De ce voi 

atât de puternici ne cereţi nouă garanţie guvernamentală pentru 

un proiect care poate funcţiona fără garanţie guvernamentală?”. 

Atât de bun era proiectul făcut, încât putea funcţiona fără 

garanţie guvernamentală. 

În 1996, când s-au prezentat la mine, la minister, cu 

domnul ambasador care a trebuit să-l salvăm de multe ori din 

multe necazuri, am fixat pe domnul Pârlogea să ia legătura cu 

unităţile mari, pentru că este o chestiune de neînţeles.  

Domnul Gavrilescu ne spunea aici şi am văzut şi în 

stenograma din 17 iulie, că pe sectorul privat, erau atenţionări că 

aceste utilaje care se aduc nu se pretează la suprafeţele pe care le 

deţinea sectorul privat la acea dată. Şi a fost una dintre marile 
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inconveniente ale proiectului, pentru că a fost făcută deturnarea 

de la 650 de hectare, şi nu le aveau decât asociaţiile plus fermele 

de stat, s-a dus dincolo, şi nu a mai putut fi aplicat, iar serviciul 

a fost impecabil de prost. 

Deci, practic, domnul Dăianu spune din perioada în 

care el a fost şi spunea că am transmis domnului Remeş această 

problemă care rămâne o problemă, şi că opinia mea, repet chiar 

cuvânt cu cuvânt, rog colegii să mă corecteze dacă nu e aşa, zice 

„Opinia mea este că acest program nu poate fi semnat sau nu 

poate fi dus în forma în care este el acum. Pentru că este un risc 

major.” 

Unde a fost problema? Conceptul lui şi aşezarea pe 

RAIF a unei societăţi care era formată din cele două 

componente, respectiv RAIF şi partea americană. El însă nu a 

fost acceptat mai departe, a fost transferată gestionarea în 

totalitate a acestui credit furnizor numai pe partea americană că 

nu s-a achitat de sarcini. Şi atunci ei au venit şi au executat 

statul român. Notele respective bănuiesc că sunt în arhivele 

ministerelor. Nu cred că am primit numai notă verbală. În 

Ucraina se întâmplaseră problemele, sigur, scandalul a apărut 

mult mai târziu. Şi în Polonia la fel şi au încercat acelaşi lucru în 

Cehia. Cehia însă, prin Ian Lux, îl cunoaşteţi că era democrat-

creştin, chiar vicepremierul, un om excepţional, ca ministru al 

agriculturii, am cunoscut un partener nemaipomenit, deşi politic 

eram situaţi un pic diferit. 
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Însă asta a fost problema care a adus o intenţie bună, 

bine aşezată, dincolo de ele, dincolo de un anumit gen de a 

susţine ca orice ambasador interesele nu numai ale Americii, dar 

şi a firmelor care vin şi domnul ambasador o făcea cu deplină 

forţă, România a avut tot timpul un interes să se apropie de 

Statele Unite. 

Asta a fost chestiunea am vrut s-o corectez, pentru că 

eu am primit, sincer, ca ministru, aceste informaţii, şi dacă mă 

întrebaţi chiar că eram dispus să le spun pentru că ne-au 

atenţionat inclusiv din Statele Unite, într-o astfel de relaţie. Ca şi 

chestiunea de la Mizil, ca şi cealaltă cu SANCA de care am 

vorbit şi aşa mai departe. Care, sigur, sunt momente trecute până 

la urmă. 

Domnul Victor Ciorbea: 

Da, confirm întru totul faptul că la întâlnirea pe care am 

avut-o cu câteva zile înainte de demisia mea, mi-aţi spus acest 

lucru. Şi v-am zis că nu ştiam efectiv nimic. 

Acuma, explicaţia o găsim, zic eu, relativ simplu, în 

două coordonate de care trebuie să se ţină seama, spun eu: pe de 

o parte, să nu uităm, n-am menţionat la început, dar v-o declar 

acum şi în faţa comisiei, am mai făcut-o şi public, eu începând 

cu primele şedinţe ale CSAT din 1997 am solicitat la aproape 

fiecare şedinţă de CSAT includerea pe ordinea de zi a solicitării 

demisiei sau a demiterii din funcţie a celor doi directori generali, 

respectiv, domnul profesor Măgureanu şi domnul Talpeş. De ce? 
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Pentru că dânşii ştiau mai bine decât mine prin toate sursele 

amărâte de informaţii care mai ajungeau şi la mine, toată lumea 

şi în întâlnirile directe cu premierii, cu ambasadorii, cu ceilalţi, 

ne spuneau: „Domnule, de ce nu schimbaţi cei doi şefi de 

servicii secrete dacă pretindeţi că reprezentanţi schimbarea?”. Şi 

această chestiune, evident, că eu nu puteam răspunde, nu era de 

atributul meu, era de atributul preşedintelui, dar la fiecare 

reuniune se pot verifica stenogramele CSAT-ului, făceam aceste 

demersuri. Şi le-am spus: „Domnilor, ştiu că unii dintre 

dumneavoastră aveţi contribuţii foarte mari la ceea ce s-a 

întâmplat în timpul sau după Revoluţie, la contactele pe care noi 

le avem pe plan extern” etc., pentru aceasta vă putem ridica 

statuile de rigoare, dar acum toată lumea cerea. „Şi 

dumneavoastră ştiţi primii, înaintea mea, ce solicită ambasadele, 

ministerele de externe, instituţiile din diverse state ale lumii.” 

Deci, şi dumnealor mi-au şi declarat, domnul director 

Măgureanu mi-a spus cu câteva zile înainte de a fi schimbat că 

nu înţelege de ce am avut în permanenţă o asemenea atitudine 

ostilă faţă de domnia sa, i-am spus că nu am nici o atitudine faţă 

de persoana dumnealui sau de realizările pe care le-a avut în 

decursul mandatului, dar că asta era situaţia, şi dânsul că ar fi 

trebuit să o înţeleagă primul, pentru că avea toate informaţiile 

necesare. 

Sigur, că mi s-a spus atunci că voi dispărea în curând 

din fruntea Executivului, a fost primul anunţ mai semioficial. 
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Asta e. Că s-a  nimerit să fie aşa, e altceva. Şi pe urmă, şi 

domnul Talpeş când a plecat. 

Deci, ăsta era un motiv, celălalt era legat de aspectul că, 

aşa cum am spus, se pare că exista această înţelegere între 

Administraţia prezidenţială şi domnii directori ai serviciilor, ca 

principală informaţie să fie transmise spre domnul Remus Opriş, 

spre secretarul general, în aşa fel încât eu să nu fiu „îngreunat” 

cu aceste informaţii suplimentare. 

Deci, realmente, sincer vă spun, n-am cunoscut nimic, 

v-am spus şi atunci. Am zis, acum e prea târziu, pentru că eu am 

demisionat. 

Şi ca să răspund la a doua întrebare a domnului deputat, 

ceea ce pot să vă spun este că domnul Ionuţ Costea primise prin 

acea hotărâre de Guvern autorizaţia de a aproba, deci, rămânea 

decizia întru-totul pe seama acestui comitet interministerial şi nu 

era vorba de obligaţia de a aproba. Şi comitetul şi Ministerul 

Finanţelor trebuiau să analizeze foarte serios temeinicia 

contractelor, legalitatea lor, etc. Şi posibilitatea de recuperare a 

acestor împrumuturi garantate de către statul român. 

Acum, sigur, nu vreau să fac speculaţii, mă rog, dânsul 

este afin, destul de apropiat cu ministrul finanţelor de atunci, cu 

domnul Ciumara, deci, împreună analizau şi examinau aceste 

aspecte. Nu vreau să mai intru în alte detalii, şi alte rudenii şi 

grade de rudenie mai există. Niciodată, însă, nu i-am cerut 

domnului Ionuţ să aprobe, să garanteze ceva care nu este legal, 
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care nu este corect, aşa cum nu am făcut-o în relaţia cu nici un 

subordonat. 

Domnul Valeriu Tabără: 

 Domnul deputat Steriu. 

Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 

Domnule prim-ministru, mulţumim mult pentru 

prezenţa dumneavoastră aici.  

Aşa cum am precizat de dimineaţă, şi domnului 

preşedinte Constantinescu, ea nu se datorează unei decizii a 

comisiei, noi, în comisie, am validat continuarea audierilor în 

urmă cu două zile, considerând necesară prezenţa specialiştilor 

în irigaţii. De altfel, acesta este scopul acestei comisii, să găsim 

cum să ameliorăm situaţia în irigaţii pentru următorii ani... 

Domnul Valeriu Tabără: 

 Numai atât vreau să vă spun, că l-am avut ieri sau 

alaltăieri pe domnul Sârbu, un mare specialist în irigaţii. 

Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 

 Ca miniştrii, toţi au fost prezenţi, într-adevăr, pentru că 

ei coordonează acest sector, însă necesitatea audierilor la nivel 

politic o consider destul de puţin importantă pentru per4spectiva 

viitoare a sectorului de irigaţii. Şi, de asemenea, prezenţa 

dumneavoastră aici, ca prim-ministru al Executivului, din 1997, 

de asemenea, nu vine în vreun fel să completeze, cu tot respectul 
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pe care vi-l port, şi cu toată experienţa pe care ştiu că o aveţi, nu 

cred că va veni neapărat să completeze în ultimele două zile de 

audieri un raport mai bun pentru ce trebuie să facem în anii 

următori în domeniul irigaţiilor. 

În 1997, eram tânăr fermier în Ardeal, creşteam 60 de 

vaci, şi pot să vă spun că am trăit o perioadă dificilă, 

implementarea programului actual necesară pe care astăzi, după 

atâţia ani, o privesc în urmă şi-mi dau seama că a fost o 

necesitate, banii veniţi de la Banca Mondială, cei 200 de 

milioane de euro, în tranşe, cu anumite condiţii, care nu veneau 

spre sectorul agricol, veneau spre echilibrarea deficitului 

bugetar, dar veneau cu sacrificii făcute de agricultura de stat la 

acel moment, eu eram agricultor privat, şi trebuie să recunosc că 

era o competiţie neloială între cele două sectoare. 

Deci, după un prim an, în care practic în agricultură 

aproape toate subvenţiile au fost oprite, timp de doi ani toată 

lumea a privit cu speranţă spre Guvern, spre o finanţare din 

partea Guvernului a oricărui program din agricultură. La acel 

moment, vistieria, ne-a spus mai devreme şi domnul Preşedinte 

Constantinescu, nu avea în 1997 decât câteva sute de milioane 

de dolari, iar situaţia era cu adevărat dificilă, ţara era în pragul 

falimentului, nu exista nici un fel de oportunitate pentru 

agricultură, în timp ce foarte multe sacrificii făcute atât la 

solicitarea Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional, 
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cât şi la Organizaţia Mondială a Comerţului, erau imperios 

necesare. 

A fost o perioadă în care toată agricultura s-a restrâns şi 

într-adevăr, lipsa unei  desfăşurări ulterioare, crea mari 

probleme pentru un sector cu un potenţial fantastic pentru 

economia României. 

Trebuie să vă spun că în 1999, o dată cu apariţia ştirilor 

în presă, că apare acest program, foarte mulţi colegi privaţi au 

privit cu optimism şi au început din nou să aibă speranţe că ceva 

se va întâmpla. Chiar dacă nu ştiam foarte bine către cine se vor 

îndrepta pachetele agricole, faptul că ceva se întâmpla din partea 

Guvernului arăta că există pe undeva în perioada următoare 

posibilitatea de a avea şi un ajutor guvernamental. Lucru care, 

de altfel, a continuat în anii următori. 

Astăzi, când privesc din perspectiva politică, îmi dau 

seama că, de fapt, a fost un moment, să spunem, de curaj pe care 

Guvernul l-a avut şi de viziune. Pentru că cu 80 de milioane de 

dolari, aducerea echipamentelor din acel moment care nu a 

contestat nimeni că au avut o valoare, să spunem, nereală, sau că 

nu au fost echipamente de primă calitate, deci, tot ce a însemnat 

pachet agricol adus prin Programul ROMAG a fost de ultimă 

oră în tehnologie.  

Discutam cu domnul deputat Surdu că ne pare rău că n-

am fost printre beneficiarii, la acel moment, pentru un astfel de 

program care a eşuat ulterior în primul rând datorită 
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managementului defectuos în implementare şi să spunem, în 

mod real, a eşuat din cauza secetei anului 2000 care, efectiv, a 

retezat orice iniţiativă în agricultură pe care o porniseră cei din 

1999 şi 2000. 

Cu toate acestea, dacă analizăm contabil ce s-a adus de 

acei bani şi ne uităm mai departe ce s-a adus prin fondurile 

europene şi cu contribuţia Guvernului în anii următori, vom 

vedea că a fost o metodă foarte rapidă şi eficientă de a paraşuta, 

efectiv, aş putea spune acest cuvânt, pentru că venea din Statele 

Unite, un număr de tehnologii aproape echivalent cu ce am co-

finanţat ulterior prin programele europene timp de 3 sau 4 ani. 

Deci, numărul de echipamente este comparabil. Cu toate 

acestea, n-aveam bani. Deci, este, spun eu, o reuşită faptul că 

printr-o simplă garantare s-a putut rezolva acest aspect. 

Am intrat în această comisie de irigaţii în urmă cu 70 

de zile sperând că vom oferi soluţii electoratului, pentru că 

suntem politicieni, sau ţăranilor, pentru că ei aşteaptă soluţii în 

agricultură şi în special în domeniul irigaţiilor. 

Din cele şase obiective ale acestei comisii care sunt 

trecute în regulament, pot să spun că 80% din timp l-am alocat 

numai răscolirii acestui Program ROMAG. Unii îl văd ca un 

eşec, unii îl văd ca un succes, unii nu-l văd de loc. Cert este că, 

astăzi, Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare are datorii 

de 74 de milioane datorate CAS-ului şi TVA-ului, are 8,7 

milioane datorii către furnizori, dar nu are nici un leu datorie 
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datorită acestui program, el a fost trecut la datoria publică şi aşa 

cum spuneam că am avut programe guvernamentale care au 

finanţat, la fel aceşti bani, Guvernul, e adevărat toţi cei care 

plătesc taxe, l-au finanţat. Tractoarele lucrează astăzi în 

România, combinele recoltează, mulţi dintre politicienii care au 

fost la acel moment n-au mai apucat să vadă aceste momente, 

dar spun eu, că, în final, o contribuţie guvernamentală va trebui 

să existe permanent, sub această formă, cum era în acei ani în 

care nu aveam bani, sub alte forme sau ceea ce va spune Europa, 

pentru că suntem ţară membră, sub acea formă. 

Consider că tot ce se întâmplă în această comisie are 

deja un impact şi o ţintă politică mult mai mare decât scopul real 

de a oferi soluţii fermierilor, motiv pentru care eu, personal, am 

luat decizia să nu primesc nici un fel de indemnizaţie pentru 

ceea ce s-a întâmplat în ultimele 70 de zile, nu consider că am 

produs un document, vom vedea raportul, dar sunt convins că nu 

putem după 90% din timpul alocat pentru studiul trecutului, este 

o decizie personală, deci, nu solicit, dar cred că avem mult mai 

mari probleme şi cred că competenţele pe care electoratul le-a 

considerat la noi nu au fost pentru acest tip de aspect. 

Domnul preşedinte Emil Constantinescu a precizat 

chiar foarte bine că este chiar puţin ridicol să mergem în analiza 

la nivel de politică externă cu un program oferit de un grup de 

firme americane, respectabile, de altfel. 
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De altfel, sunt puţin surprins că în această comisie în 

care am discutat 80% din timp despre programul despre 

Programul ROMAG nu am avut nici un... 

Domnul Valeriu Tabără: 

 Domnule deputat, vă rog să sintetizaţi că o să 

oprim...şi rog presa să rămână la sfârşit pentru declaraţii de 

presă. 

Problema obiectului şi a raportului va fi dat de cum veţi 

lucra pe comisii, subcomisii, şi vă asigur că oamenii au 

lucrat...declaraţiile de presă le facem pe urmă şi vedem dacă 

activitatea a fost politică sau nu. Dacă cineva doreşte să ducă în 

derizoriu şi în politică, e treaba lui, dar acum...eu vreau să vă 

spun şi am confirmat nişte lucruri pe care le-am mai discutat şi 

cu domnul prim-ministru la vremea respectivă, dar nu cu 

declaraţii politice, domnule deputat. Vă ştiu un om serios. Dacă 

vreţi să discutăm despre programul PSAL 2, este timp suficient 

să discutăm. Nu despre asta am discutat acum, am discutat 

despre o chestiune...aş vrea să-mi aduceţi documentul, vă 

rugăm, unde s-a luat la datoria publică această sumă. 

Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 

 Domnule preşedinte, 

 Dacă-mi permiteţi să finalizez, dacă nu mă ridic şi 

rămânem fără cvorum.  

Domnul Valeriu Tabără: 
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 Vă rog. 

Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 

 Mulţumesc. 

Vreau să finalizez. Personal, consider că a fost un 

program reuşit pentru că acele tractoare au venit şi au lucrat şi 

lucrează în continuare. 

Întrebarea pe care aş dori să v-o pun: în acest climat, 

dacă astăzi alţi fi din nou prim-ministru al României aţi merge 

pe aceleaşi decizii din punct de vedere al finanţării unui astfel de 

program, la condiţiile şi priorităţile existente în România la 

nivelul anului 1997?  

Mulţumesc mult. 

Domnul Victor Ciorbea: 

 Raportându-ne la acel nivel, la acea situaţie în care ne 

aflam, şi pe baza informaţiilor pe care le aveam la acea dată, 

evident că nu aş putea să am îndoieli, sincer vă spun. Deci, ceea 

ce am aflat după, că... şi de la domnul preşedinte Tabără, şi de la 

alţii, au fost lucruri care erau ulterioare adoptării acelei hotărâri 

de Guvern. 

Domnul Valeriu Tabără: 

 Domnul deputat Surdu. 

Domnul Raul-Victor Soreanu-Surdu: 
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 Domnule prim-ministru, şi eu salut faptul că aţi venit. 

Asta înseamnă că dumneavoastră aţi rămas la o înaltă demnitate 

în statul român şi consideraţi, nu aşa cum tot felul de „ajunşi” 

respectă instituţia Parlamentului. Şi mai înainte, şi mai după, şi 

mai azi, şi mai ieri şi probabil că şi mâine. 

Am să vă întreb, aşa, direct, pentru că dumneavoastră 

chiar dacă nu mai sunteţi prim-ministru mai de multă vreme, 

sunteţi foarte activ în viaţa publică a ţării şi am urmărit de multe 

ori diverse intervenţii care de cele mai multe ori sunt corecte şi 

au şi argumente. 

Consideraţi că acel program care până la urmă a 

însemnat o tranzacţie comercială prin care statul român a fost 

obligat să returneze un credit care a stat la baza garantării acelui 

program? 

Din analizele făcute, modul în care s-a făcut tranzacţia 

era extrem de avantajoasă. Erau dobânzi, şi alte lucruri, s-au dus 

până la 100 de milioane de dolari şi nu ştiu ce a mai fost pe 

acolo, penalităţi şi alte lucruri.  

De ce să punem în aplicare acest program care din 

punctul meu de vedere a fost extraordinar, şi-mi pare foarte rău 

că din 67 de miliarde de euro, câte sunt astăzi datoria statului 

român, în perioada cât aţi fost prim-ministru, n-aţi pus garanţii 

guvernamentale pentru a dota micii, marii fermieri 

decapitalizaţi, prin anii 1996, de să zicem aşa, de 10% din 

valoarea datoriei de astăzi externe a României, adică ceva 
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miliarde de euro şi au avut toţi cam câte un tractoraş, câte un 

tractor şi altele. 

Întrebarea este: la vremea respectivă a fost o discuţie 

referitoare la faptul că Tractorul – Braşov era în faliment sau 

semifaliment. 

Tractorul–Braşov, la vremea respectivă producea 

tractoare de 650 CP, pe care le ştim. Şi aţi avut o discuţie în 

Guvern, unde rezultă din stenograma respectivă că ... Dar, ce 

faceţi cu Tractorul–Braşov, care la vremea respectivă avea 

nevoie de vreo 30 milioane de dolari ca să poată fi reluată 

activitatea de producţie la Tractorul -  Braşov, să-şi plătească o 

mulţime de furnizori ş.a.? 

Vă întreb, pentru că din pierderile care sunt pe 

îmbunătăţirile funciare şi pe care noi le apreciem aşa, la vreo 20 

miliarde de euro, suta asta de milioane de dolari care, oricum 

este într-un cont extracontabil, reprezintă utilaje care au mers la 

AVAB; AVAB-ul le-a vândut cum le-a vândut, a dat cu 

subsemnatul AVAB-ul, şi o să mai dea probabil aici până 

încheiem raportul, iar angajarea statului pe datorie publică, aşa 

cum este astăzi, din cele 67 miliarde de euro, pentru agricultură, 

în general, reprezintă extraordinar de puţin.  

Toată lumea spune: domne, pentru agricultura 

României trebuie să facem, trebuie să dregem, s-o modernizăm 

ş.a.m.d. 



 

 

83

Ştim aici că s-a furat, ştim că s-a devalizat, ştim că s-a 

distrus, ştim că s-au făcut o mulţime de inginerii financiare, tot 

felul de lucrări date în negociere directă, dar nu vreau să vă mai 

reţinem pe dumneavoastră, decât cu aceste două întrebări. 

Prima: consideraţi că este un furt şi o pagubă pentru 

statul român, această investiţie, în sfârşit temeinică?  

Şi a doua: dacă această afacere a fost în detrimentul 

salvării Tractorului–Braşov? despre care ştiu bine, aţi luat o 

măsură atunci, să se finanţeze într-un fel şi producţia de 

tractoare la Braşov. 

Domnul Victor Ciorbea: 

Mai întâi, fac o menţiune: din câte am înţeles, v-a 

vorbit domnul preşedinte Constantinescu despre diversele 

reforme care s-au făcut atunci, şi nu v-am mai răpit şi nu vă mai 

răpesc eu timpul cu acest lucru. 

Şi, în ce context s-au făcut, şi care era nivelul rezervei 

naţionale şi rezultatele acelei radiografii care s-a făcut în 

prezenţa nu numai a specialiştilor noştri, dar şi a celor de la 

Fondul Monetar Internaţional, de la Banca Mondială, de la 

Uniunea Europeană şi a BNR-ului, că vă amintiţi, după aceea 

am prezentat acea radiografie şi cu cei pe care i-am menţionat, 

de faţă, mă rog, celebrul reprezentant de la FMI şi toţi ceilalţi, 

plus guvernatorul Băncii Naţionale. Deci, şi dânsul a fost de faţă 

la prezentarea acelor cifre, după cum a fost de faţă la toate 

negocierile pe care le-am avut cu Fondul Monetar, chiar şi până 
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la 3 – 4 dimineaţa, când unii colegi de la mass-media râdeau că 

stau cam prea mult sau se chinuiau pe acolo, pe la Palatul 

Victoria, ca să afle ultimele informaţii. Asta este. 

Însă, toate negocierile s-au purtat în prezenţa 

miniştrilor de resort şi, în mod special, în prezenţa 

guvernatorului Băncii Naţionale, care cum ştiţi ne şi reprezintă 

în relaţia cu Fondul Monetar Internaţional. Şi, pentru mine, ca 

neeconomist, era şi o garanţie că anumite concepte pe care le 

discutam, nu au implicaţii pe care eu nu le înţeleg, iar domnia sa 

putea să-mi explice orice nedumerire avea. 

Deci, fără a intra în dezbateri pe aceste teme legate de 

precondiţii, condiţii, negocieri, ce am obţinut bun, ce a fost mai 

greu pentru formele de atunci, vreau să vă răspund la cele două 

întrebări. 

Deci, am mai spus-o: eu am fost implicat, exclusiv, 

repet, în faza de iniţiere a programului. Deci, am demarat 

discuţiile, totul a fost perfect din acest punct de vedere, în lipsa 

informaţiilor despre care vă spuneam.  

Pe de altă parte, sigur că mi-e greu să mă substitui 

dumneavoastră, membrilor comisiei, care aveţi date mult mai 

multe referitoare la ceea ce s-a întâmplat după aceea cu acest 

program, cum s-a derulat, cum s-a concretizat. Şi, în calitate de 

fost magistrat, mă rog, chiar şi procuror în cauze civile, cadru 

didactic la facultatea de drept, acum avocat, nu-mi permit ca 

înainte de a vedea tot dosarul să mă pronunţ. Sincer v-o spun, nu 



 

 

85

vreau să mă pronunţ înainte de a fi văzut absolut fiecare hârtiuţă 

din dosar. 

Am înţeles, însă, că o foarte mare parte, dacă nu în 

integralitatea acestor sume, au mers spre anumite utilaje etc. Ce 

s-a întâmplat cu, cum s-a organizat managementul, asta, sincer, 

nu ştiu, nu cunosc şi nu pot să vă răspund. O să apreciaţi 

dumneavoastră, care aveţi întregul material la dispoziţie. 

Pe de altă parte, sunt de acord că ar fi fost bine să 

reuşim să investim şi să aducem, să garantăm sume şi mai mari 

pentru agricultură, asta este cert. Numai că, în momentul acela, 

ni s-a spus foarte clar de către cei – şi de la Banca Mondială – că 

ei investeau mai mult în acest proiecte, că mai întâi trebuie să 

rezolvăm aceste trei condiţii, apoi condiţii, că o fi ea o anumită 

garanţie în alb sau un CEC în alb, faptul că s-a schimbat, vezi 

Doamne, puterea ş.a.m.d., dar trebuia să demonstrăm prin 

măsuri concrete că se întâmplă ceva şi că nu se mai ajunge în 

situaţia de a se mai rupe acordurile. 

Ştiţi că au fost rupte vreo 3 - 4 acorduri anterioare. 

Acum, v-aş spune ceva din perspectiva nu a fostului 

premier, ci a fostului lider sindical, dacă-mi permiteţi, o foarte 

scurtă precizare. Eu ştiu că în cadrul CNSLR şi al CNSLR – 

Frăţia, nu-mi mai amintesc acum dacă şi în cazul CSDR-ul, dar 

în mod cert în CNSLR şi CNSLR Frăţia, deci până în octombrie 

1994, din 1990 până în octombrie 1994, când am fost 

preşedintele celor două confederaţii sindicale, aveam în 
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interiorul nostru în cadrul confederaţiilor, o federaţie de 

îmbunătăţiri funciare, care chiar se ocupa cu aceste aspecte, 

condusă de domnul Vlăsceanu. Poate că unii dintre 

dumneavoastră vi-l amintiţi. 

Şi ştiu că, nu mai reţin exact, începând cu ce an, dar în 

orice caz, de prin 1991 – 1992 au început deja să se plângă că 

încep să se distrugă aceste instalaţii, că încep să se fure. Ştiţi 

foarte bine contextul acela, când, mă rog, dispărând CAP-uri, 

IAS-uri (pe care unii le regretă, alţii spun că a fost măsura 

absolut necesară, nu este cazul acum să discutăm azi), cert este 

că încă de pe atunci ei au început să se confrunte, cei din Regia 

de îmbunătăţiri funciare, cu probleme serioase: cu dispariţii, 

cum am văzut şi prin presă, că şi unii dintre dumneavoastră aţi 

subliniat, a unor părţi componente din cadrul acestui sistem de 

irigaţii. 

Deci, chestiunea aceasta legată de, nu ştiu care este 

obiectul, de a verifica în general irigaţiile, sau cum, nu-mi este 

clar, nu este cazul să cunosc eu, şi nu mă preocupă acest aspect; 

dumneavoastră ştiţi mai bine şi veţi răspunde. Dar, într-adevăr, 

au fost pierderi importante, asta ca o glumă, dacă mai permiteţi 

câteva secunde – între paranteze – mai ales că am lucrat şi o 

lună ca student, tânăr student la Facultatea de drept din Cluj, 

după anul I, terminasem cu 10 pe linie, m-au trimis pe şantierul 

de la Giurgiu-Răzmireşti, şi făceam dale pentru irigaţii. 
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Deci, am şi contribuit, chiar prin propriul efort la acest 

sistem. Închid paranteza, şi cam acestea sunt. 

Domnul Victor Surdu: 

Cu Tractorul – Braşov, dacă se poate. 

Domnul Victor Ciorbea: 

V-o spun foarte sincer. Ştiţi că am fost acuzat din punct 

de vedere politic, mai ales, că am cedat celor de la Braşov 

camioane şi tractor. 

Vezi, Doamne, unul din capetele de acuzare, că nu sunt 

destul de reformist, după ce luasem măsurile de liberalizare 

totală a preţurilor, a ratei de schimb – prin februarie 1997 – pe 

urmă măsurile acelea cu fermele agrozootehnice; pe urmă 

închiderea a 30 de mari întreprinderi datornice şi falimentare 

ş.a.m.d.; apoi restructurarea mineritului ş.a.m.d., şi mi s-a 

imputat faptul că am cedat, când cei la autocamioane şi de la 

Tractorul au ocupat drumul naţional. 

Nu a fost o cedare. A fost vorba despre că prea ne 

atacam pe zeci de fronturi. Adică, începusem cu restructurarea 

agriculturii, şi s-a făcut ce s-a putut, în contextul respectiv; cu 

restructurarea mineritului; am adoptat legea nouă a privatizării 

ş.a.m.d. 

Deci, nu i-am lăsat să moară pe cei de la Braşov. Asta o 

ştiţi bine; nici pe cei de la camioane. Le-am găsit formule, să 

aibă comenzi chiar de la armată (cei de la autocamioane); pentru 
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Tractorul, iarăşi    s-au găsit anumite soluţii. Deci, nu cred că se 

pot plânge, pentru că acesta era, să-i spunem, un experiment 

care ar fi putut să contribuie foarte mult ca un model pentru 

dezvoltarea agriculturii româneşti, dacă era dus până la capăt aşa 

cum trebuie. 

Domnul Victor Surdu: 

Excelenţă, în condiţiile în care Banca Mondială 

superviza fiecare mişcare a Guvernului român legată de 

restructurarea agriculturii, industria alimentară şi pe verticala 

industriei pentru agricultură (amonte – aval), aţi avut vreo 

obiecţie din partea Băncii Mondiale cu privire la Hotărârea de 

Guvern pe care aţi luat-o, de finanţare a agriculturii prin 

Programul „Pachete agricole”? 

Domnul Victor Ciorbea: 

Categoric, nu. Ba, mai mult, sigur că şi Fondul Monetar 

şi Banca Mondială, dacă vreţi, fără să facă parte din condiţii sau 

condiţionalităţi, au susţinut proiectul, ce să mai spunem! 

Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 

Vă mulţumesc, domnule prim-ministru. 

Domnul Valeriu Tabără:  

Domnul deputat Chirilă, vă rog. 

Domnul Constantin Chirilă: 
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Domnule prim-ministru, vă mulţumim că aţi dat curs 

solicitării de a vă prezenta în faţa comisiei, chiar dacă unii 

colegi se dezic de invitaţia pe care am făcut-o. 

Nu vă mai pun o întrebare, că aţi răspuns deja la 

întrebările pe care vi le-au pus colegii.  

Cert este că eu am concluzionat că, pe perioada 

dumneavoastră, aţi avizat o idee care era generoasă. Mai 

departe, cum a fost gestionată şi rezultatul, nu aveţi cum să 

răspundeţi pentru ceea ce nu aţi gestionat. 

Dar, eu rămân, în continuare, adeptul ideii că orice 

persoană care poate veni să ne dea o mână de ajutor în a înţelege 

mai bine fenomenul, este bine venită, şi de aceea vă mulţumesc 

încă o dată că dumneavoastră aţi răspuns invitaţiei.  

Şi, dacă va trebui să mai chemăm o groază de persoane, 

pentru că eu nu ştiam până acum, că dumneavoastră, în calitate 

de prim-ministru eraţi văduvit de anumite informaţii, pentru că 

nu erau. Că acea înţelegere între administraţia prezidenţială şi 

serviciile secrete vă scoteau puţin în afara jocului, şi nu poţi să 

condamni un om când nu este lăsat să joace pe teren, şi cineva 

filtra aceste informaţii. 

Atunci, am afla şi noi cam ce informaţii sunt demne de 

luat în seamă, şi ce nu. Şi, încă o dată vă mulţumesc pentru asta. 

Când s-a constituit această comisie am luat o hotărâre: 

să lăsăm carnetele de partid la uşă. S-ar părea că unii le-am 

căutat mai repede şi le-am luat înapoi. Pentru că, este incredibil 
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ca o muncă de două luni şi zece – douăsprezece zile, şi chiar am 

făcut-o, de la revizie contabilă, audit financiar, până la 

interpretări de date, că fiecare dintre noi suntem specialişti într-

un domeniu, unul este economist, unul este doctor în altceva, şi 

n-aş fi vrut ca un coleg de-al nostru să vină acum şi să ne ajute 

să finalizăm acest raport sub formă de declaraţie politică. 

Adică, cum nu contează unde au ajuns utilajele? Ba, 

contează unde au ajuns utilajele, că acest proiect generos era 

destinat unor module de 600 ha., era destinat unor zone precise, 

erau făcute nişte calcule economice care trebuiau să se 

regăsească în rezultate. 

Pe mine mă interesează dacă statul român a dat o 

garanţie de 80 de milioane, cu banii aceia pe care americanii au 

luat tractoare şi, după aceea, s-au vândut cu 15 milioane unor 

liste pe care, poate nu le ştiu acum, dar le avem pe unde pe aici. 

Sigur că mă interesează unde au ajuns utilajele? Şi eu 

să mă bucur sau să-mi pară rău că n-am fost şi eu în capul listei 

să pot pune mâna pe un tractor adus din banii statului, din cei 80 

de milioane de dolari, şi vândut cu 15 milioane, şi cu o datorie 

care s-a fixat deja pe o societate care se numeşte SNIFT şi care 

probabil o să fie şi piatra de gât. 

Doi: nu pot să fac o comparaţie între rău şi mai rău, şi 

să mă declar mulţumit. Aşa că, atunci când nu ne convine, 

comisia nu are obiective; când ne convine, are obiective. 
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Nu putem judeca cu jumătăţi de măsură, pentru că noi, 

aici, nu am anchetat oamenii aceştia. Eu sunt un naiv. Sunt 

pentru prima dată în politică, în Camera Deputaţilor.  

Noi nu am anchetat oameni, ci am făcut radiografia 

unui sector. Este pentru prima dată când împreună am încercat 

să găsim nişte soluţii. Bune, proaste, dar s-a făcut ceva: am 

răscolit tot gunoiul şi să vedem dacă mai este ceva bun, nu mai 

e, mai este ceva de făcut, mai există o speranţă?! 

Aşa că, mă interesează dacă ajungem la o concluzie şi, 

păcat, chiar am făcut multă muncă. 

Încă o dată, vă mulţumim. Aşa am înţeles şi multe 

lucruri care s-au derulat în perioada aceea, pentru că nu aveam o 

cronologie clară şi până unde puteam să tragem nişte linii. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Valeriu Tabără:  

Domnul deputat Stelian Fuia. 

Domnul Stelian Fuia: 

Domnule prim-ministru, 

Şi vă mulţumesc pentru participarea dumneavoastră 

aici. Subscriu la ceea ce a spus colegul meu Chirilă. Deci, nu 

cred că am muncit în van sau politic – 70 de zile – atât timp cât 

4 - 5 zile am fost prin judeţe (în fiecare filială SNIF – RAIF) şi 

am făcut inventare, şi dacă ne uităm cât s-a livrat de la bar sau 

de la alte uzine ţevi de aluminiu, înainte de Revoluţie şi după 
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Revoluţie, câte sisteme de irigaţii, şi câte mai sunt astăzi, ne 

speriem de frauda care există în sistemul de irigaţii. 

Vorbim de mii şi zeci de mii de tone de aluminiu care 

nu mai sunt, deşi le au în inventar. Teoretic, au mii de aripi de 

ploaie în inventar, dar nu le mai au. 

Deci, nu cred că asta a fost o muncă politică făcută 

toată vara. 

Şi o întrebare scurtă: aţi emis Hotărârea de Guvern în 

timpul mandatului dumneavoastră pentru acest program 

ROMAG. De ce nu aţi procedat la fel şi cu programul BELL 

HELICOPTER, că ele au fost oarecum în acelaşi timp 

promovate, ţinând seama de moda şi de factorii de la acel 

moment? Mulţumesc. 

Domnul Victor Ciorbea: 

Nu ştiu dacă, mă rog, pot, după atâţia ani, să vă răspund 

la această întrebare, deşi nu ştiu dacă contextul în care suntem 

acum, public, extrem de public ar fi cel mai potrivit. 

Domnul Valeriu Tabără:  

Domnule prim-ministru, toată lumea a urmărit 

emisiunile şi inclusiv jurămintele semnate.  

Dumneavoastră ne puteţi spune atât cât se poate spune. 

Asta este clar. Restul, cine doreşte să ştie mai multe, se duce la 

documente, fiecare dintre noi, dacă este cazul. 

Domnul Victor Ciorbea: 
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Ceea ce vreţi dumneavoastră, fără a intra în detalii, 

vreau să vă spun foarte deschis, că aşa cum cred că toată lumea 

ştie, exista un conflict mare de interese între unii ofertanţi din 

Uniunea Europeană şi alţii de peste ocean. 

Şi, pentru a nu acutiza acest conflict, am reuşit, cu 

foarte mare greutate, vă spun, cu foarte, foarte mare greutate să 

nu luăm decizia nici într-un sens, nici în altul. 

Deci, asta este ceea ce pot să vă spun. Dar, să ştiţi, a 

fost foarte, foarte greu atunci, pentru că, mă rog, nu zic, mai 

mult, lobby-ul era important, foarte important şi dintr-o parte, şi 

din alta. 

Domnul Stelian Fuia: 

Programul ROMAG a avut probabil un lobby din 

partea autorităţilor americane, aşa cum probabil şi BELL 

HELICOPTER a avut? 

Domnul Victor Ciorbea: 

Am citit în declaraţia mea introductivă că acei 

reprezentanţi erau însoţiţi, de regulă, de Excelenţa Sa. 

Asta cred că şi pe timpul domnului preşedinte Tabără. 

Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 

Doar o completare pentru cei doi colegi: faptul că ne-

am îndepărtat foarte mult de obiectiv, îl arată şi prezenţa tot mai 

scăzută, inclusiv în momentul de faţă, când din nou nu avem 

cvorum la această şedinţă. 
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Vă mulţumesc. 

Domnul Valeriu Tabără:  

Domnule deputat, vă mulţumesc mult pentru 

observaţie. 

Aş vrea să încheiem şi vă mulţumim pentru faptul că aţi 

dat curs acestei invitaţii, demonstrând ce înseamnă sistemul 

democratic român şi instituţia parlamentară, deşi întrebările 

întotdeauna într-o comisie parlamentară nu sunt cele mai 

plăcute. 

Dialogul politic sau chiar pe probleme din acestea mai 

complicate apar şi pot să apară multe păreri. 

Vreau să vă dau două citate, şi cu asta închei: în 17 

decembrie spuneaţi aşa, şi vreau să vă citez, pentru că se 

suprapune peste declaraţie: „Eu aş mai aduce un argument 

suplimentar: faptul că se vede că se întâmplă ceva, domnilor. 

Haideţi s-o spunem direct şi deschis. În afară de toate 

argumentele astea se vede că în agricultura românească, în afară 

de faptul că am lăsat porcii să moară, sau nu am distrus-o, cum 

ne acuză diverşi pe la diverse publicaţii sau diverse locuri, se 

vede că se schimbă ceva”. 

Şi acum pentru colegii mei: un ministru, care, repet, nu 

mi-a fost prieten, din contră am avut multe discuţii, spune aşa, şi 

vă rog să reţineţi: Şi, dacă analiza este corectă, ceea ce iese din 

sfera de acţiune a domnului prim-ministru Ciorbea, sursa este a 
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noastră, domnule prim-ministru, ei nu vin cu nimic. Dacă noi am 

dat garanţia de stat, riscul lor este zero. Deci, aici a fost cheia. 

Deci, riscul la o garanţie de stat. Dar pentru un sistem 

privat sau cum a fost, era zero, şi nu în cazul dumneavoastră, ci 

ulterior, inclusiv transferul celor două societăţi releuri pe RAIF, 

a fost în scopul de a executa această garanţie, şi ceea ce spune 

domnul Popescu-Tăriceanu aici este o mare realizare, dealtfel 

ceea ce vă spuneam şi eu atunci. 

Domnule prim-ministru, sincer, vă mulţumim pentru 

prezenţă. 

Şi, dincolo de ceea ce înseamnă prezenţa şi discuţia de 

astăzi, cu clarificări multe pe domeniu, rămânând partea 

cealaltă, care se duce către finalitatea acestui proiect, aşa cum s-

a finalizat el, bine sau rău, rămâne actul democratic, al 

responsabilităţii constituţionale şi a legilor în vigoare. Şi, 

dialogul de astăzi, şi cum a spus şi domnul preşedinte 

Constantinescu, ne-a făcut plăcere, dincolo de ceea ce înseamnă 

inclusiv subiectele abordate şi pe domeniu, şi pe celelalte. 

Vă mulţumim. 

Domnul Victor Ciorbea: 

Această întrunire s-a desfăşurat, cred eu, într-o 

atmosferă extrem de bună pentru toată lumea şi sper ca să fi 

avut, cât de cât, nişte informaţii care să contribuie, într-o 

oarecare măsură la finalizarea raportului dumneavoastră. 

Mulţumesc şi toate cele bune. 
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Şi aţi văzut, poate, că deşi nu mai sunt mare lucru, cum 

spunea domnul Surdu, totuşi mai iau apărarea unor instituţii, dar 

asta este, asta-i părerea mea. 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 13,10. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


