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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din perioada 17 - 21 august 2009 

 
 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 zilele de 17,18,19,20 
şi 21 august 2009.  
 În zilele de 17, 19, 20 şi 21 august 2009 subcomisiile s-au 
deplasat în teritoriu, la sucursalele SNIF şi ANIF. Au fost 
prezenţi toţi cei 15 deputaţi membri ai comisiei. 
  În ziua de 18 august 2009 lucrările Comisiei parlamentare 
de anchetă au avut  următoarea ordine de zi: 

1. Audierea domnului Ioan Avram Mureşan, fost ministru al 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. 

2. Audierea domnului Gheorghe Albu, fost secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. 

3. Audierea domnului Decebal Traian Remeş, fost ministru 
al Finanţelor Publice. 

4. Audierea domnului Ionuţ Costea, preşedinte Eximbank. 
5. Audierea domnului Vasile Pintilie,  Administraţia 

Naţională „Apele Române”. 
6. Audierea domnului Gabriel Ioniţă, Banca Mondială. 
Şedinţa din 18 august s-a desfăşurat la sediul Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice, începând cu ora 10,00. Au fost prezenţi toţi cei 15 
deputaţi ai comisiei de anchetă parlamentară. Domnul deputat 



Vasile Mocanu a fost înlocuit permanent de către domnul deputat 
Marian Ghiveciu. 

Au fost prezenţi şi cei patru experţi desemnaţi să sprijine 
activitatea comisiei, respectiv domnii: Lup Aurel, Mardare 
Gheorghe, Nicolaescu Ion şi Todor Voicu. 

La dezbateri au participat: 
- domnul Ioan Avram Mureşan, fost ministru al 

agriculturii; 
- domnul Ion Sandu, director general al Administraţiei 

Naţionale de Meteorologie; 
- domnul Dan Adrian Mocanu, consilier la Administraţia 

Naţională „Apele Române”. 
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 sunt stenografiate. Au fost prezenţi 15 deputaţi, membri 
ai Comisiei de anchetă parlamentară: 

Primul audiat a fost Ioan Avram Mureşan, fost Ministru la 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. 
 Lucrările au continuat cu audierile domnilor: Ion Sandu, 
director general la Administraţia Naţională de Meteorologie şi 
Dan Adrian Mocanu, consilier la Administraţia Naţională “Apele 
Române”. 
 

Lucrările s-au finalizat  la ora 15,00. 
   
 
  PREŞEDINTE            SECRETAR 
 
     Prof.univ.dr. Valeriu TABĂRĂ          Mihai BANU 
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