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Comisia parlamentară 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 13, 14, 15, 16 şi 17 
iulie 2009, având următoarea ordine de zi: 

1. Audierea Consiliului de administraţie de la Administraţia 
Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare RA. 

2. Audierea administratorului special şi a Consiliului de 
administraţie al SNIF. 

3. Audierea reprezentanţilor Federaţiei Naţionale a Producătorilor 
Agricoli din România, Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din 
România şi Ligii Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii din România. 

4. Control în teritoriu, în zonele repartizate conform programului 
de control.  

În şedinţa din 13 iulie 2009, activitatea membrilor comisiei s-a 
desfăşurat în teritoriu, conform planificărilor privind deplasarea în 
zonele care au fost repartizate fiecărui membru al comisiei. 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 înlocuit de către domnul deputat 
Ghiveciu Marian. 

Şedinţa din 14 iulie 2009 s-a desfăşurat la sediul Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice 
începând cu ora 930. Au fost prezenţi 14 deputaţi, membri ai comisiei 
de anchetă parlamentară. A absentat domnul Buciuţa Ştefan, aflat în 
concediu medical. 
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 Domnul deputat Mocanu Vasile a fost înlocuit de către domnul 
deputat Ghiveciu Marian. Au fost prezenţi şi cei 4 experţi desemnaţi să 
sprijine activitatea comisiei, respectiv domnii: Todor Voicu, Lup 
Aurel, Niculaescu Ion, Mardare Gheorghe.  

S-a trecut la audierea reprezentanţilor FNPAR, ai LAPAR şi 
LUAIR. 

La dezbateri au participat:  
- domnul Bogdan Florin – consilier al ministrului agriculturii, 

pădurilor şi dezvoltării rurale;  
- domnul Valentin Apostol – director general, Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Maria Pascu – consilier, Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Sorin Câmpeanu – decan, Universitatea de Ştiinţe 

Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de 
Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului;  

Domnul Adrian Dan Mocanu – consilier, Ministerul Mediului – 
ANAR;  

- domnul Cornel Stroescu – administrator, SC Hastro Sovarna;  
- domnul Gheorghe Alexandru – administrator, SC Somalex 

SRL Slobozia; 
- domnul Mihai Bogdan Stancu, administrator al S.C. Solvent 

COM SRL, Dolj; 
- domnul Marcel Cucu – director, Liga Asociaţiilor Producătorilor 

Agricoli din România;   
- doamna Eugenia Dragnea – asistent,  Liga Asociaţiilor 

Producătorilor Agricoli din România;   
- domnul Gheorghe Lămureanu - vicepreşedinte al Ligii 

Utilizatorilor de Apă din România (LUAIR), judeţul Constanţa;  
- domnul Tasca Coronron -  preşedinte, Organizaţia Utilizatorilor 

de Apa pentru Irigaţii (OUAI) „CABANA” DAENI Tulcea;  
- domnul Ionel Lepădatu – director, Organizaţia Utilizatorilor de 

Apa pentru Irigaţii (OUAI) Unirea Traian Brăila;  
- domnul Laurenţiu Baciu – preşedinte, Organizaţia Utilizatorilor 

de Apa pentru Irigaţii (OUAI) Proagria Bacău;  
- domnul Mihai Inge – preşedinte, Organizaţia Utilizatorilor de 

Apa pentru Irigaţii (OUAI) Babadag Constanţa;  
- domnul Costică Măcelaru – membru, Liga Asociaţiilor 

Producătorilor Agricoli din România, judeţul Brăila;  



 3

Domnul deputat dr. Valeriu Tabără, preşedintele comisiei de 
anchetă, a arătat că în dezbaterile din comisie se doreşte identificarea 
problemelor grele apărute în acest an în activitatea de irigaţii şi de 
îmbunătăţiri funciare, care sunt estimările legate de pierderile generate 
de lipsa irigaţiilor şi altele. Ţinta lucrărilor comisiei este de a găsi 
soluţiile de îndreptare a lucrurilor şi de a sancţiona pe cei vinovaţi. 
Domnia sa a cerut precizări în legătură cu ce s-a făcut în acest an şi 
despre relaţiile care există între cei prezenţi şi reprezentanţii ANIF, 
SNIF, ai distribuitorilor de energie.  

Domnul Ionel Lepădatu, directorul OUAI Unirea Traian, judeţul 
Brăila, a arătat că probleme în legătură cu cei cu care trebuie să 
colaboreze au apărut încă de la început şi că sunt organizaţii care au 
preluat infrastructura de irigaţii într-o stare jalnică, deplorabilă. Există 
o situaţie neclară în ce priveşte amenajările interioare ale fostelor IAS-
uri, care nu sunt în grija nimănui. Sumele care se asigură pentru 
activităţile specifice sunt insuficiente. Acestor neajunsuri li se adaugă 
desele întreruperi ale alimentării cu energie. Nu există o corelaţie 
corectă între orele la care furnizorii de energie livrează energia şi 
nevoile utilizatorilor, mai ales în orele de vârf. Au greutăţi în 
efectuarea udărilor pe timp de noapte şi cu alocarea subvenţiilor pentru 
irigaţii. A apreciat că există o colaborare bună cu reprezentanţii ANIF. 
A apreciat că tarifele practicate de SNIF sunt supradimensionate. Au 
greutăţi din cauza modului în care se alocă subvenţiile, valoarea 
acestora şi penalităţile percepute pentru neachitarea la timp a 
obligaţiilor de plată. 

Domnia sa a explicat că penalităţile la sumele datorate 
furnizorilor de energie provin din întârzierile la plata facturilor şi din 
cauza termenelor prea scurte în care facturile trebuie achitate. A cerut 
amendarea art.27 alin.(4) din Legea nr.138/2004, care să aibă o altă 
formulare.  

Domnul Costică Măcelaru, membru LAPAR în judeţul Brăila a 
arătat că, uneori, sunt nevoiţi să vândă produsele agricole sub preţul de 
producţie şi că problemele financiare le creează multe greutăţi. 
Energia care li se furnizează pentru irigaţii este la un preţ foarte mare, 
fiind furnizată de către Termoelectrica, şi nu a găsit sprijinul şi 
receptivitatea necesare nici la ANIF şi nici la domnul Valentin 
Apostol, director general în MAPDR.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a cerut părerea în legătură cu 
utilitatea Legii nr.138/2004 şi a dorit să afle dacă participanţii de la 
dezbatere consideră necesară modificarea acesteia.  
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Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut implicarea direcţiilor 
agricole judeţene pentru stabilirea unor termene şi măsuri clare 
privitoare la modul de derulare a sumelor pentru irigaţii. 

Domnul deputat Constantin Chirilă a cerut ca, într-o şedinţă 
viitoare, în comisia de anchetă să fie convocaţi şi reprezentanţi ai 
Ministerului Economiei, ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care să 
găsească  soluţii pentru rezolvarea situaţiilor semnalate.  

Domnii experţi Aurel Lup şi Gheorghe Mardare au sugerat să se 
revină la tarifele diferenţiate, pentru că tariful pentru energia electrică 
furnizată pe timp de noapte ar trebui să fie cu aproximativ 40% mai 
mic. De asemenea, ar trebui să fie revăzută documentaţia pentru 
emiterea unui ordin comun care să pună ordine în domeniu. 

Domnul Gheorghe Lămureanu, vicepreşedinte al UAIR, judeţul 
Constanţa, a arătat că în judeţul Constanţa, din 350.000 ha amenajate 
pentru irigaţii s-au udat doar 3.000 ha  

A arătat că în ultimii ani s-a investit mult în instalaţiile necesare, 
dar, de 5 ani, pe canale nu a fost furnizată apă necesară pentru irigaţii, 
cu toate că precipitaţiile au fost în cantităţi insuficiente. Instalaţiile 
stau degeaba, nu s-au pornit pompele. Se interzice forarea de puţuri 
pentru asigurarea apei pentru irigaţii. Specialiştii în irigaţii nu sunt 
folosiţi. Ce se va face când actuala generaţie de specialişti va dispărea 
? S-au procurat instalaţii moderne de udare, dar Guvernul nu a dat 
dispoziţie de pornire a sistemelor.  

Cu toate acestea, se cheltuiesc mulţi bani cu asigurarea pazei. 
Sucursalele ANIF şi SNIF din judeţ sunt apreciate ca excelente, dar nu 
se asigură apa pe canalele de aducţiune şi de distribuţie.  

Domnul Todor Voicu a cerut părerea în legătură cu separarea 
SNIF şi ANIF şi cum cred cei prezenţi că trebuie procedat pentru  
privatizarea SNIF ? A întrebat dacă legislaţia şi finanţarea sunt 
mulţumitoare ? 

 Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a afirmat că judeţul 
Constanţa este un judeţ cu totul special şi i-a rugat pe cei care lucrează 
în zonă să pregătească răspunsurile aşteptate,  pentru a se găsi şi 
soluţiile. 

A informat că a intervenit pentru a opri transferul SNIF către 
AVAS. 

Domnul Tasca Coronron, preşedinte al OUAI „CABANA” 
DAENI Tulcea a propus ca subvenţia de 7 milioane/ha să dispară şi să 
se subvenţioneze preţul curentului electric direct. A propus să se 
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înceapă cu reabilitarea sistemelor existente. A cerut intervenţia 
MAPDR, care să medieze cu RENEL, respectiv cu ENEL, care-şi 
desfăşoară activitatea în zona Dobrogea. A cerut ca zonei Dobrogea să 
i se acorde o atenţie mai mare. 

Domnul Mihai Bogdan Stancu, administrator al S.C. Solvent 
COM SRL, Dolj, a arătat că reuşeşte să irige 1.600 ha cu doar 2 
oameni, pentru că şi-a achiziţionat sisteme noi de irigaţii. A afirmat că 
este mai convenabilă achiziţionarea de sisteme noi decât reabilitarea 
celor vechi. A spus că sunt pierderi uriaşe de apă pe canale. A afirmat 
că ceea ce este necesar, să fie preluat în procesul de privatizare de 
către organizaţiile utilizatorilor de apă şi a arătat că, acolo unde există 
reţele de irigaţii, să nu se mai aprobe plata calamităţilor.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a cerut lămuriri în 
legătură cu costurile pe hectar la achiziţia de echipamente noi de 
udare, cum se realizează corelarea cu ceilalţi utilizatori ?  

A întrebat dacă vor participa la privatizarea SNIF, ce îi 
interesează de la SNIF, şi să se estimeze nişte costuri, pe variantele 
cele mai ieftine. 

Domnul deputat Mihai Banu a întrebat că, dacă, de la 1 ianuarie 
2010, nu se vor mai acorda subvenţii, există planuri de rezervă ? A 
afirmat că sistemul trebuie reorganizat, inclusiv legislativ. A propus 
constituirea de societăţi mixte, stat-reprezentanţi ai OUAI. 

Domnul Mihai Stancu a arătat că fără subvenţii la energie nu se 
vor mai face irigaţii şi că SNIF doar a încercat să încarce devizele la 
lucrări cu costuri suplimentare.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a arătat că subvenţiile pot 
merge doar către sistemele performante. 

Domnul deputat Constantin Chirilă a cerut o întâlnire separată cu 
reprezentanţii celor din judeţul Constanţa. 

Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca la întocmirea ghidului 
pentru măsura 1.2.5 să fie consultaţi şi beneficiarii potenţiali ai acestor 
măsuri.  

Domnul Cornel Stroescu, administrator al SC HASTRO 
SOVARNA, judeţul Mehedinţi a arătat că din  cele peste 43.000 ha 
predate la OUAI, nu se irigă aproape deloc. ANIF a dat toate staţiile 
de pompare Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă, care le-au distrus. 
Acum 4 săptămâni şi stâlpii de la reţelele electrice au fost distruşi şi s-
au luat şi cablurile. Fără irigaţii nu se poate. Dar cum s-au putut face 
până acum ? A cerut o comisie de control care să constate ce s-a făcut 
la Mehedinţi cu sistemele de irigaţii ? 
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În continuare s-a trecut la audierea membrilor Consiliului de 
Administraţie al ANIF RA. Au participat ca invitaţi: 

- domnul Bogdan Florin – consilier al ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale;  

- domnul Valentin Apostol – preşedinte, Consiliul de 
Administraţie al ANIF RA; 

- doamna Răceanu Gabriela  – şef serviciu (secretar CA), ANIF 
RA;  

- domnul Constantin Ştefan – administrator special SNIF RA. 
Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a arătat că membrii 

comisiei vor să analizeze foarte exact ce s-a întâmplat, ce s-a făcut şi 
cum s-a distrus activitatea de îmbunătăţiri funciare, ce s-a întâmplat cu 
aplicarea Legii nr.138/2004 care, în opinia sa, a fost catastrofală, cum 
se lucrează cu cei de la care se ia apa. Situaţia teribil de grea, modul în 
care ANIF a tratat protocolul cu SNIF, care aproape este o nenorocire 
de mii de miliarde, îi preocupă pe membrii comisiei. A afirmat că nu 
se vrea să se insiste pe vinovaţi şi vinovăţii, ci se doreşte un punct de 
vedere în legătură cu ce s-a întâmplat. 

Domnia sa a afirmat că, în ciuda condiţiilor grele, sunt şi 
agricultori care chiar irigă ca la carte.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a întrebat dacă cei prezenţi 
din Consiliul de Administraţie consideră ca fiind bună forma de 
management a ANIF şi a cerut ca toate răspunsurile  să fie date într-o 
notă marcată de corectitudine.  

Domnul Valentin Apostol, preşedinte al Consiliului de 
Administraţie al ANIF, a arătat că ocupă funcţia din februarie 2009, 
dată de la care veghează asupra modului în care se utilizează banii de 
la bugetul de stat.  

Rolul C.A. este urmărirea modului în care hotărârile să fie 
realizate de conducerea executivă. Veghează  la modul în care se 
derulează fondurile.  

Domnul Bogdan Florin, consilier al ministrului agriculturii, a 
arătat că, lunar, permanent, mai ales pe utilizarea resurselor financiare, 
se realizează analize pe modul în care se utilizează fondurile alocate 
de la buget.  

S-au făcut analize privind posibilitatea majorării sumelor, dar 
este posibil ca fondurile să nu ajungă. Luna viitoare fondurile ar fi 
posibil să fie suplimentate.  

Domnul deputat Stelian Fuia a întrebat care este raportul între 
capitolul referitor la investiţii şi cel privitor la  salarii. 
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Domnul deputat Tinel Gheorghe a semnalat cazul de la ANIF 
Giurgiu, care a schimbat sediile, ceea ce face ca ambele variante să 
devină nefuncţionale.  

Domnul deputat Pavel Horj a întrebat dacă este adevărat că 
împotriva domnului Valentin Apostol a început o urmărire judiciară şi 
la ce sumă să face referire.  

Domnul Valentin Apostol a răspuns că, din câte ştie, cazul este 
închis.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără i-a informat pe membrii C.A. 
că se va face un set de probleme pe care le vor primi. Sunt câteva 
probleme care trebuie clarificate. Acestea se referă la: 

- organizarea administrativă în întregul sistem; 
- scindarea ANIF – SNIF şi a precizat că se presează să se cedeze 

SNIF; 
- transferul acţiunilor de la SNIF la AVAS; 
- sunt multe ilegalităţi care trebuie analizate; 
- a atras atenţia preşedintelui C.A. că sunt multe probleme în 

domeniul analizat, pe care, în dubla calitate de preşedinte al C.A. şi de 
director general în MAPDR ar trebui să le stăpânească foarte bine, la 
nivel de detaliu.  

Domnul deputat Mircia Giurgiu a declarat că este nemulţumit de 
modul în care cei audiaţi se prezintă şi a arătat că sunt puşi acolo să fie 
bine informaţi. A cerut să fie mai atenţi, să fie bine informaţi şi să 
dovedească o mai mare responsabilitate.  

Domnul deputat Gheorghe Antochi a arătat că aproape că nu 
înţelege o anumită stare de tensiune. Întregul sistem de îmbunătăţiri 
funciare trebuie să contribuie la rezolvarea sarcinilor în domeniu. Sunt 
importante suprafeţe, a căror amenajare a costat enorm şi care azi nu-şi 
produc efectul. Este de datoria noastră să încercăm să le arătăm 
neajunsurile.  Au rezultat şi seturi mari de probleme, care se referă la 
lipsa de experienţă a utilizatorilor şi la probleme de administrare a 
sistemelor. 2009 a fost un an special.  

Udările trebuiau făcute încă din toamnă. Lucrările de combatere 
a eroziunii solului s-au distrus. A cerut ca membrii C.A. să fie dintre 
cei care au experienţă în domeniu. A afirmat că toate lucrările realizate 
să fie pentru producţia agricolă şi pentru eficienţă.  

Domnul director Valentin Apostol a arătat că la toate şedinţele 
C.A. de la ANIF este invitat şi preşedintele LUAIR. 

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a spus că toate problemele 
ridicate în şedinţă trebuie preluate de către domnul Valentin Apostol şi 
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pentru ele trebuie căutate soluţii. A arătat că sunt directori de sucursale 
ANIF care nu au nimic de-a face cu îmbunătăţirile funciare, pentru 
care nu şi-ar da girul . 

Sunt cazuri în care se lichidează sisteme de îmbunătăţiri funciare 
şi sunt staţii care nu funcţionează, pentru că lipsesc 30 m de reţea 
electrică. A întrebat cine sunt cei care gestionează problemele 
privatizării ? De ce nu s-au curăţat canalele de irigaţii ? Sunt întrebări 
pe care le primesc de la utilizatori. De se s-au întâmplat toate astea ?  

Domnul Valentin Apostol a arătat că se vrea rectificarea 
bugetului ANIF şi trebuie să se respecte bugetul aprobat.  

Instituţia cea mai implicată este ANIF. Mai sunt sume în bugetul 
ANIF, se vor mai solicita bani, dar trebuie parcurse etapele necesare, 
legale.  

Domnul deputat Mihai Banu - este vorba de o anumită atitudine 
a reprezentanţilor MAPDR faţă de Comisia de anchetă a Parlamentului 
României, care are drept de control. Propune ca la audieri să fie invitat 
şi ministrul agriculturii.  

Nu avem nevoie decât să facem documente pentru ca bugetul să 
poată fi executat. De ce doriţi să încurajăm şi să credem că sunt 
asigurate fonduri ? Legea nr.138/2004 a fost o condiţie a aderării ? 

Domnul Valentin Apostol a răspuns că nu, Legea nr.138/2004 a 
fost doar o condiţie a semnării acordului cu Banca Mondială.  

Domnul deputat Mihai Banu a întrebat dacă este adevărat că a 
chemat conducerea SNIF să-i pună să se privatizeze ? Se poate 
privatiza SNIF fără o evaluare corectă a patrimoniului ? Dacă nu, să se 
ocupe de privatizare AVAS, care se pricepe. A afirmat că valoarea 
terenurilor pe care se află amplasate clădiri este de aproximativ 460 
milioane de euro.  

Domnul deputat dr.Valeriu Tabără a arătat că sunt sisteme locale 
care nu primesc subvenţii. De asemenea, a întrebat ce sisteme ar trebui 
casate.  

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a întrebat dacă s-au 
propus 1,5 milioane ha care fie irigate, cum se poate face asta în 
condiţiile în care subvenţiile sunt asigurate doar 38% din necesar ?: 

- de ce bugetul ANIF a fost aprobat cu mare întârziere? 
- de ce la Slobozia răspunde de îmbunătăţiri funciare un inginer 

în aeronautică, iar  la Râmnicu Vâlcea un biolog, sau la Timiş şi Arad, 
de asemenea, specialişti în alte domenii ? 

- de ce au fost de acord cu diminuarea bugetului alocat 
agriculturii ? 
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- dacă nu irigăm Dobrogea, aceasta va fi deşertificată. 
Domnul director Valentin Apostol a arătat că numirile pe post în 

funcţiile de director s-au făcut în baza înţelegerilor din coaliţia de 
guvernare şi că nu se pot amesteca nici în acest gen de negocieri, şi 
nici în negocierile privind furnizarea de energie electrică sau preţul 
acesteia.  

Domnul Florin Bogdan a arătat că bugetul a fost diminuat şi cu 
acordul partidelor aflate în coaliţia de guvernare.  

Lucrările în şedinţă au continuat în ziua de 15 iulie 2009. Au fost 
prezenţi 14 deputaţi, membri ai comisiei de anchetă parlamentară. A 
absentat domnul Buciuţa Ştefan, aflat în concediu medical. Domnul 
deputat Marian Ghiveciu l-a înlocuit pe domnul deputat Vasile 
Mocanu. 

Au continuat audierile cu reprezentanţi ai sindicatelor din 
agricultură.  

În zilele de 16 şi 17 iulie 2009, membrii subcomisiilor 
constituite s-au deplasat în zonele care le-au fost repartizate. Au fost 
prezenţi 14 deputaţi, membri ai comisiei de anchetă parlamentară. A 
absentat domnul Buciuţa Ştefan, aflat în concediu medical. Domnul 
deputat Marian Ghiveciu l-a înlocuit pe domnul deputat Vasile 
Mocanu. 

 
 

Preşedinte,                               Secretar, 
Prof. dr. Valeriu Tabără     Mihai Banu  
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