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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 
20,21,22,23 şi 24 iulie 2009, având următoarea ordine de zi: 

1.Audierea reprezentanţilor Agenţiei Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei.  

2.Audierea reprezentanţilor Ministerului Economiei. 
3.Audierea reprezentanţilor Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
4.Audierea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice 
5.Audierea reprezentanţilor Administraţiei Naţionale a 

Îmbunătăţirilor Funciare RA. 
6.Audierea reprezentanţilor Societăţii Naţionale de 

Îmbunătăţiri Funciare SA. 
7.Audierea reprezentanţilor Agenţiei Domeniilor Statului. 
Şedinţele din 20 şi 21 iulie 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. 
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Şedinţa din 22 iulie 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. 
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 Radu Regman – director, Agenţia Naţională de    

Reglementare în Domeniul Energiei;  
- doamna Antoaneta Opriş – şef serviciu, Agenţia Naţională 

de Reglementare în Domeniul Energiei;  
- domnul Marius Untescu – director, Ministerul Economiei; 
- domnul Dan Florin Ticu – director tehnic, Ministerul 

Economiei; 
- domnul Alexandru Rădulescu – director , Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Alina Toma - şef serviciu, Ministerul Finanţelor 

Publice; 
- domnul Alexandru Iosur - director tehnic, Administraţia 

Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare RA; 
- domnul Răsvan Alecu -  şef serviciu energie, Administraţia 

Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare RA; 
- domnul Liviu Goncea - director general, Societatea 

Naţională de Îmbunătăţiri Funciare SA; 
- doamna Camelia Papa - manager financiar, Societatea 

Naţională de Îmbunătăţiri Funciare SA; 
- domnul Ştefan Constantin – administrator special, 

Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare  SA; 
- domnul Adrian Cojocaru – administrator, Consiliul de 

Administraţie al   Societăţi Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare 
SA; 

- domnul Iustin Meilă – administrator, Consiliul de 
Administraţie al Societăţi Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare  SA; 
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- domnul Nicolae Giugea – preşedinte, Agenţia Domeniilor 
Statului; 

- domnul Marian Ioan – director, Agenţia Domeniilor 
Statului; 

- domnul Gheorghe Nicu – şef serviciu control, Agenţia 
Domeniilor Statului. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat prof. 
univ. dr. Valeriu Tabără – preşedinte al Comisiei parlamentare  de 
anchetă privind cercetarea modului în care se gestionează 
amenajările de irigaţii şi fondurile alocate, care după o scurtă 
prezentare cu privire la activitatea din cadrul subcomisiilor 
constituite în cadrul comisie de anchetă a trecut la audierea 
invitaţilor. 
 Primii audiaţi au fost reprezentanţii ME cărora le-au fost adresate 
următoarele întrebări: 

Domnul deputat prof. univ. dr.  Valeriu Tabără: 
- de ce pentru sistemele de irigaţii sursele de energie 

(tarifele) sunt cele mai scumpe din ţară? 
- de ce Termoelectrica nu a respectet condiţiile din 

contractul de privatizare referitoare la statutul pe care trebuie să- l 
aibă transformatoarele? 

-  au fost făcute demersuri la ME pentru verificarea 
contractelor de privatizare; 

- problema numărul 1 a sistemului este reducerea costurilor 
energiei din sistemele de îmbunătăţiri funciare; 

- ce ne puteţi spune în privinţa protocoalelor de predare 
primire? 

- ne puteţi spune care este consumul anual de energie? 
- contractele sunt tip sau fiecare sucursală are un alt tip de 

contract? 
Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu: 
- în baza cărui protocol au fost predate transformatoarele şi 

sistemul de transport al energiei din sistemele de irigaţii? 
Domnul    Marius Untescu – director, ME a precizat faptul 

că ME are o poziţie constructivă pentru a repune în funcţiune 
sistemele de irigaţii având în vedere impactul economic. În 
privinţa consumului de energie domnul director Marius Untescu a 
informat comisia  că în agricultură tipul de consum energetic este 
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unul de tip captiv cu un preţ reglementat al energiei, de asemenea 
a adus la cunoştinţa membrilor comisiei faptul că Electrica a 
răspuns promt la toate solicitările care au existat la Transilvania S 
şi N, toate instalaţiile fiind sub tensiune deci funcţionale, chiar 
dacă ele nu sunt exploatate.Referitor la protocoalele de predare - 
primire până în prezent au fost privatizate 5 dintre filialele 
Electrica ( CENIF se ocupa de exploatare şi DIF de investiţii ). 

Domnul Alexandru Rădulescu – director , MAPDR a cerut 
permisiunea de a interveni pentru a preciza că Ministerul 
Agriculturii a făcut investiţii în sistemele de îmbunătăţiri funciare, 
în anii 1987, 1988, 1989, 1990,  care apoi erau predate Electrica. 

Domnul Radu Regman – director, ANRDE,  a informat 
comisia cu privire la faptul că sunt două tipuri de contracte: 

- contracte în care tarifele sunt reglementate de tip 
consumator captiv şi în care nu există interdicţia de a uda între 
anumite ore; 

- contracte care sunt negociate şi care sunt de tip dorinţă de 
parte udarea putând să se facă numai între un anumit interval orar 
respectiv 700-900 şi 2100-2300. 

Domnul deputat prof.univ.dr. Valeriu Tabără a solicitat să i 
se răspundă în scris în privinţa următoarelor probleme : 

• consumul anual de energie corespunzător sistemelor de 
irigaţii; 

• consumul de energie electrică solicitat şi realizat de 
sistemele de îmbunătăţiri funciare ( irigaţii şi desecări ) în 
ultimi cinci ani (ANIF,SNIF); 

• costul la care a fost furnizată energia electrică, care sunt 
creanţele,  şi din ce sunt formate (structura acestora ); 

• notele de discuţii între ME şi MAPDR, dacă ele au existat 
pe temele sus menţionate; 
Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu pentru 

obţinerea subvenţiei trebuie să prezinţi factura de energie în 
original, dacă nu ai această factură nu primeşti subvenţia şi încep 
să curgă penalităţile. 

Domnul deputat prof.univ.dr Valeriu Tabără a solicitat 
iniţierea unui demers domnului Alexandru Rădulescu – director 
MAPDR  privind prelungirea termenului de plată a facturilor de 
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energie electrică de la 20 de zile la 60 de zile la aceste probleme 
solicitând răspunsuri scrise. 

Pe această temă a intervenit şi doamna Alina Toma - şef 
serviciu, MFP care a informat comisia că direcţiile judeţene ale 
finanţelor publice se ocupă de deconturile din teritoriu dar că 
instituţia care ar putea să reglementeze aceste disfuncţionalităţi 
este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Membrii comisiei 
au solicitat ca în următoare şedinţă să fie prezenţi şi reprezentanţii 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru audieri. 

Domnul deputat  Tinel Gheorghe a precizat că începând cu 
01.01.2010 nu se mai acordă subvenţii deci plata facturii de 
energie electrică nu va mai fi subvenţionată, de aceea soluţia este 
de a introduce un tarif unic pentru acest tip de lucrări . Trebuie 
facută de asemenea o notificare la Bruxelles. 

Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a semnalat 
faptul că deşi trebuia să irigăm din martie bugetul ANIF a fost 
aprobat în 03.07.2009. 

Domnul deputat Culiţă Tărâţă a solicitat prezenţa la audieri 
şi a reprezentanţilor Băncii Mondiale. 

Domnul deputat prof. univ. dr. Valeriu Tabără a remarcat că 
există o ruptură între Consiliul de Administraţie ANIF şi 
conducerea executivă ANIF; şi a solicitat ANIF următoarele date: 

• numărul instalaţiilor de tip pivot; 
• numărul instalaţiilor tip rampă; 
• numărul instalaţiilor tip aripă de ploaie; 
• numărul instalaţiilor tip tambur; 
• alte tipuri de instalaţii; 

Lucrările în comisie au continuat cu audierea reprezentanţilor 
SNIF. 

Domnul Ştefan Constantin – administrator special, SNIF  
SA a făcut un scurt istoric al protocolului încheiat între SNIF şi 
ANIF în anul 2004 când trebuia predat patrimoniul de către ANIF 
la SNIF, acest lucru fiind neclar până în prezent. 

Aceste disfuncţionalităţi au stat la baza mandatului 
încredinţat de către acţionarul unic care este ADS de administrare 
specială din septembrie 2007 pentru pregătirea privatizării. 
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Domnul Ştefan Constantin a informat comisia că sub 
mandatul său s-a făcut în anul 2007 o inventariere a întregului 
patrimoniu. 

Domnul deputat Culiţă Tărâţă a solicitat  situaţia privind 
licitaţiile organizate de SNIF din septembrie 2007,  când   s-a 
instituit administrarea specială până în prezent, numărul 
contractelor încheiate în această perioadă respectiv valoarea 
acestora şi firmele ( agenţi economici ) care „ căpuşează “ SNIF 
SA.  
 Domnul deputat Victor Raul Soreanu Surdu a solicitat SNIF 
să facă politici care să reprezinte  interesele udătorilor într-o 
strânsă legătură cu Camerele Agricole; fiind totodată un susţinător 
al privatizării SNIF dar condiţionând păstrarea specialiştilor din 
teritoriu. 

Şedinţele din 23 şi 24 iulie 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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