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Comisia parlamenară de anchetă privind cercetarea 
modului în care se gestionează amenajările de irigaţii şi fondurile 
alocate, constituită în baza Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31 
din 24 iunie 2009 şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 
10,11,12,13 şi 14 august 2009, având următoarea ordine de zi: 

1.Audierea domnului Adrian Dobrescu fost secretar de stat 
la ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. 

2.Audierea domnului Ioan Avram Mureşan fost ministru al 
Agriculturii şi Alimentaţiei. 

3.Audierea domnului Decebal Traian Remeş fost ministru al 
Agriculturii şi Alimentaţiei. 

4.Audierea domnului Sorin Cârjău - Societatea  Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare S.A. 

5.Audierea domnului Ştefan Constantin fost director al 
Regiei Autonome de Îmbunătăţirilor Funciare. 

 
Şedinţa din 10 august 2009 s-a desfăşurat la sediul Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice începând cu ora 1000. Au fost prezenţi 14 deputaţi, 
membrii ai comisiei de anchetă parlamentară. A absentat domnul 
Buciuţa Ştefan, aflat în concediu medical. Domnul deputat Vasile 
Mocanu a fost înlocuit de către domnul deputat Ghiveciu Marian. 
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 Au fost prezenţi şi cei 4 experţi desemnaţi să sprijine 
activitatea comisiei, respectiv domnii: Lup Aurel, Mardare 
Gheorghe, Nicolaescu Ion şi Todor Voicu. 
 

La dezbateri au participat: 
- domnul Adrian Dobrescu fost secretar de stat la MAA; 
- domnul Sorin Cârjău – SNIF; 
- domnul Ştefan Constantin fost director RAIF; 
 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat prof. 

univ. dr. Valeriu Tabără – preşedintele Comisiei parlamentare  de 
anchetă privind cercetarea modului în care se gestionează 
amenajările de irigaţii şi fondurile alocate, care a precizat pentru 
cei prezenţi că toate discuţiile din cadrul şedinţei sunt înregistrate 
audio şi de asemenea sunt stenografiate. 
Primul audiat a fost domnul Adrian Dobrescu fost secretar de stat 
la MAA. care a făcut un scurt istoric al activităţii domniei sale la 
MAA din perioada 3 ianuarie 1997-15 ianuarie 1999. Referitor la 
programul ROMAG 98 şi-a amintit că în primăvara anului 1997 
în prezenţa domnului ministru de atunci Dinu Gavrilescu , precum 
şi a domniei sale, au avut loc discuţii cu reprezentanţii firmelor 
Walmond, Kaiss, John Deer referitoare la contractarea  unor 
pachete agricole formate din tractoare, utilaj agricol şi instalaţii de 
irigat, alături de sămânţă şi alte imputuri. 

Aceste pachete trebuiau date pe asociaţii private, şi un 
pachet se referea la un modul de 600 de ha.. 

Către finalul anului 1997, mai precis în octombrie, a ieşit o 
Hotărâre de Guvern 686/1997, prin care se împuternicea Regia 
Autonomă a Îmbunătăţirilor Funciare de atunci, fostul RAIF, să 
facă contracte comerciale. I se schimba obiectul de activitate prin 
completarea acestuia în vederea efectuării de contracte 
comerciale, deci de preluarea acestui program. S-a ales RAIF-ul 
deoarece erau şi instalaţii de irigaţii cu care această entitate lucra 
şi avându-se de asemenea în vedere că RAIF-ul avea sucursale în 
toată ţara, avea ateliere şi putea să distribuie atât instalaţii de 
irigat, cât şi utilajele pentru agricultură şi tractoare, acolo unde se 
puteau face contracte cu entităţile private. 
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După această chestiune a existat un Comitet interministerial 
de acordare de credite şi garanţii valutare. Acest comitet îşi 
desfăşura activitatea la Eximbank. Era dispus printr-o decizie a 
primului-ministru de atunci. Din el făceau parte demnitari din mai 
multe ministere şi guvern. 

Acest program a fost introdus şi în acest comitet deoarece în 
Hotărârea de Guvern 686/1997 care statua acest program, pe 
lângă faptul că RAIF-ul era împuternicit să deruleze acest 
program comercial, tot RAIF-ul trebuia să încheie şi contractele 
comerciale, să facă împrumutul bancar, iar această comisie de 
credite şi garanţii externe emitea o hotărâre privind aprobarea  
garanţiei statului român. 

Garanţia statului român trebuia dată conform legislaţiei 
respective, la propunerea acestui comitet, printr-o decizie a 
comitetului. 
Comitetul trebuia să facă nişte diligenţe către Ministerul de 
Finanţe de atunci, persoană care dădea viza pentru acordarea 
garanţiei. 
 Domnia sa a precizat, de asemenea, că nu a fost implicat în 
nici un fel în derularea acestui program şi că atunci când şi-a 
încheiat mandatul în ianuarie 1999 nu ajunseseră în ţară pachetele 
agricole. 
  
 Lucrările au continuat cu audierea domnului Ştefan 
Constantin fost director generalal al RAIF din decembrie 1998 
până în 3 ianuarie 2001. 
 În momentul preluării funcţiei de director general proiectul 
se desfăşura pe o suprafaţă de 45 de mii de ha, iar rolul RAIF-ului 
era să preia şi să scoată echipamentele din vamă şi apoi să le 
predea AGROSERV-ului, care să facă managementul proiectului. 
 S-au făcut procese verbale la fiecare transport de utilaje în 
portul Agigea Sud Constanţa, iar utilajele au fost transportate la 
Brăila, la Giurgiu şi la Dolj, în conformitate cu prevederile din 
contractul comercial care stipula că acele locaţii erau cele trei 
puncte de management din contract. 

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

Audierile au continuat cu domnul Sorin Cârjău care a 
informat comisia că domnia sa a avut atribuţii de execuţie în 
cadrul programului. În 1999 în primăvară a apărut primul import 
în România. Vasul Ospreh a descărcat în Agigea Sud Constanţa 
primul transport de utilaj prin care au intrat în ţară combine şi 
tractoare tip Ford. Domnia sa a asistat la descărcare însă până la 
finalizarea demersurilor legate de vamă ele au fost introduse într-
un parc din zona portului unde au şi rămas până la preluarea lor 
de AGROSERV. 

 Şedinţele din 11, 12, 13 şi 14 august 2009 s-au 
desfăşurat în teritoriu, conform planificărilor privind deplasarea în 
zonele care au fost repartizate fiecărei subcomisii. Au fost 
prezenţi 14 deputaţi, membri ai comisiei parlamentare de anchetă. 
A absentat domnul Buciuţa Ştefan, aflat în concediu medical. 
Domnul deputat Mocanu Vasile a fost înocuit de către domnul 
deputat Ghiveciu Marian. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
          PREŞEDINTE,                                   SECRETAR,              
                                
Prof. univ. dr.Valeriu TABĂRĂ                 Mihai BANU 
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