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Comisia parlamentară de anchetă privind cercetarea modului în 
care se gestionează amenajările de irigaţii şi fondurile alocate şi-a 
desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 31 august, 1, 2, 3 şi 4 
septembrie 2009. În zilele de 3 şi 4 septembrie 2009, membrii comisiei 
parlamentare de anchetă s-au deplasat în teritoriu, în filialele Societăţii 
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare. 

Lucrările şedinţei din data de 31 august 2009 au început la orele 
1020 şi au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, preşedintele 
comisiei, care a prezentat graficul de desfăşurare a audierilor şi a anunţat 
că acestea vor începe cu domnul Ovidiu Natea, care a făcut parte din 
Guvernele României, după 1990. 

Au fost prezenţi 15 deputaţi, membri ai comisiei: Tabără Valeriu, 
Gheorghe Tinel, Chirilă Constantin, Fuia Stelian, Mircia Giurgiu, Surdu-
Soreanu Raul-Victor, Antochi Gheorghe, Steriu Valeriu-Andrei, Tărâţă 
Culiţă, Banu Mihai, Tăbugan Ion, Horj Pavel, Beres Ştefan-Vasile, 
Buciuţa Ştefan, Marian Ghiveciu.  

Domnia sa a precizat că această audiere a fost la propunerea 
domnului Ovidiu Natea şi a apreciat iniţiativa, pentru că oamenii care se 
oferă de la sine, voluntari, în astfel de situaţii, sunt cei care, de fapt, au 
gândit, gândesc şi vor gândi întotdeauna constructiv faţă de sistemul 
agricol românesc şi sunt ataşaţi şi cu profesia şi cu sufletul şi cu tot ceea 
ce au făcut faţă de acest sistem. 
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Domnul Ovidiu Natea a afirmat că în anul 2001, în momentul când 
a preluat guvernarea, când a ajuns la Ministerul Agriculturii, în România 
mai erau irigabile vreo 250 – 300 de mii de hectare. Din acel moment s-a 
reînceput reabilitarea sistemelor de irigaţii, cu eforturi de neimaginat, 
pentru că gradul de distrugere era foarte mare.  

S-a reuşit reabilitarea  a aproximativ 700 de mii de hectare, din 
care, în 2001 s-au irigat circa 500 mii hectare. 

Restricţiile impuse de Banca Mondială au creat greutăţi în primul 
rând sub aspect financiar, iar din cele aproape un milion de hectare câte 
erau reabilitate la nivelul anului 2002 s-au irigat în acel an aproximativ 
750 mii de hectare. 

Din păcate, a afirmat domnia sa, în permanenţă sistemele de irigaţii 
au suferit distrugeri, diminuându-se posibilitatea de a se iriga. 

În continuarea dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi Pavel 
Horj, Tinel Gheorghe, Victor Raul Soreanu Surdu, Constantin Chirilă 
care au cerut explicaţii legate de investiţiile realizate în domeniile 
îmbunătăţirilor funciare şi de modul în care conducerea ministerului 
agriculturii a acţionat pentru recuperarea sumelor cheltuite pentru 
derularea Programului RomAg 98. 

În continuare s-a trecut la audierea domnului Nicolae Mărăcine, 
fost director general al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor 
Funciare R.A., care a declarat că vinovaţi pentru distrugerea sistemului 
de irigaţii sunt cei care, în lipsa unei legislaţii clare în domeniul 
achiziţionării de deşeuri metalice şi nemetalice, au distrus sistematic 
sectoarele de irigaţii. La această stare de lucruri   s-au adăugat şi alte 
cauze, inclusiv subfinanţarea şi neclarităţile de ordin legislativ. Domnia 
sa a precizat că suprafaţa amenajată şi predată către utilizatori era în anul 
2007 de 570.000 ha, iar în prezent aceasta se situează undeva la peste un 
milion de hectare. 

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Tinel 
Gheorghe, Victor Raul Soreanu Surdu, Pavel Horj. 

În continuare s-a trecut la audierea domnului Aurel Condruz, 
comisar şef, şeful Serviciului combaterea infracţiunilor contra 
patrimoniului din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, 
Direcţia de Investigaţii criminale şi a domnului Nicolae Marcu, comisar 
şef, şef serviciu coordonare şi evaluare pentru mediul rural din cadrul 
IGPR, care au prezentat atribuţiile pe care le au în prevenirea şi 
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combaterea infracţiunilor de furt în domeniul irigaţiilor şi a amenajărilor 
de îmbunătăţiri funciare. 

Au luat cuvântul domnii deputaţi Mihai Banu, Victor Raul Soreanu 
Surdu, Mircia Giurgiu, Pavel Horj, Valeriu Tabără, Ştefan Beres care au 
cerut clarificări în legătură cu unele nereguli constatate cu prilejul 
deplasărilor pe care le-au efectuat de la înfiinţarea comisiei de anchetă. 

În continuarea lucrărilor s-a trecut la audierea domnului Decebal 
Traian Remeş, fost ministru al finanţelor şi fost ministru al agriculturii, 
care a adus clarificări în ceea ce priveşte derularea Programului RomAg 
98 şi modul în care s-au acordat garanţiile guvernamentale în acest caz. 
În cuvântul său domnul Decebal Traian Remeş a afirmat că nu s-a supus 
niciodată vreunei decizii politice, inclusiv din partea partidului al cărui 
membru era. 

În continuare a luat cuvântul domnii deputaţi Valeriu Tabără, Pavel 
Horj, Constatin Chirilă, Tinel Gheorghe.  

Lucrările şedinţei au continuat cu audierea reprezentanţilor 
furnizorilor şi distribuitorilor de energie. 

Au fost prezenţi: 
- domnul Martino Guilermo – director general al societăţii ENEL 

Energie Muntenia; 
- domnul Mircea Pătrăşcoiu – director de reţea la ENEL Distribuţie 

Muntenia; 
- doamna Oana Badea – şef serviciu juridic şi afaceri corporatiste la 

ENEL Muntenia; 
- domnul Radu Mafteuţă – responsabil zonă comercială Muntenia, 

ENEL Muntenia. 
În cuvântul lor, reprezentanţii societăţii ENEL Muntenia au 

prezentat date legate de starea instalaţilor de transport şi distribuţie, a 
instalaţiilor electrice şi au afirmat că toate problemele ridicate în cursul 
audierilor vor fi analizate şi vor căuta găsirea unor soluţii care să ducă la 
o mai bună colaborare cu responsabilii din domeniul irigaţiilor. 

Audierilor au fost continuate cu domnul Dan Ştefan Motreanu, fost 
ministru al agriculturii, care a prezentat succint, activităţile şi măsurile 
din perioada mandatului său ca ministru. 

În continuare au luat cuvântul domnii deputaţi Valeriu Tabără, 
Vasile Beres, Pavel Horj.  

Lucrările în şedinţă ale comisie parlamentare de anchetă au fost 
reluate în ziua de 1 septembrie 2009, începând cu ora 1010. 
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Au fost prezenţi 15 deputaţi, membri ai comisiei: Tabără Valeriu, 
Gheorghe Tinel, Chirilă Constantin, Fuia Stelian, Mircia Giurgiu, Surdu-
Soreanu Raul-Victor, Antochi Gheorghe, Steriu Valeriu-Andrei, Tărâţă 
Culiţă, Banu Mihai, Tăbugan Ion, Horj Pavel, Beres Ştefan-Vasile, 
Buciuţa Ştefan, Marian Ghiveciu.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la audierea domnului Gheorghe Flutur, fost ministru al 
agriculturii. 

Domnia sa a prezentat o situaţie a activităţilor pe care Ministerul 
Agriculturii le-a desfăşurat în anii 2005 – 2006, perioadă care a fost una 
de grele încercări, având în vedere inundaţiile care s-au înregistrat în acei 
ani şi, mai ales, greutăţile care au fost de întâmpinat din cauza debitelor 
istorice înregistrate pe fluviul Dunărea, care au pus în mare pericol 
amenajările situate de-a lungul fluviului. 

De asemenea, greutăţi au fost şi în ceea ce priveşte punerea în 
aplicare a Legii nr.138/2004, care a adus modificări în mecanismul de 
desfăşurare a activităţii de îmbunătăţiri funciare şi de irigaţii, în special. 

Domnia sa a arătat că a constatat mari neajunsuri în ce priveşte 
gestionarea patrimoniului existent în sistemul de irigaţii, precum şi în 
modalitatea în care se acordau subvenţiile. 

S-a referit la modul în care s-a acţionat pentru reorganizarea 
Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare S.A. şi a susţinut că se 
impune să regândim sistemul de irigaţii, pentru că nu se foloseşte în 
măsură suficientă energia gravitaţională, în timp ce costurile cu 
exploatarea sistemelor de irigaţii au crescut odată cu creşterile rapide ale 
costurilor cu energia. 

A arătat că mari probleme vor apărea atunci când subvenţiile 
pentru irigaţii vor dispărea sau vor fi diminuate. 

Au urmat dezbateri. Au luat cuvântul domnii deputaţi Pavel Horj, 
Mircia Giurgiu, Mihai Banu, Ion Tăbugan, Valeriu Steriu, Gheorghe 
Antochi, Gheorghe Tinel, Constantin Chirilă, Victor Raul Soreanu 
Surdu, Ştefan Beres, Marian Ghiveciu. 

Lucrările în şedinţă ale Comisiei parlamentare de anchetă privind 
cercetarea modului în care se gestionează amenajările de irigaţii şi 
fondurile alocate au continuat în ziua de 2 septembrie 2009.  

Au fost prezenţi 15 deputaţi, membri ai comisiei: Tabără Valeriu, 
Gheorghe Tinel, Chirilă Constantin, Fuia Stelian, Mircia Giurgiu, Surdu-
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Soreanu Raul-Victor, Antochi Gheorghe, Steriu Valeriu-Andrei, Tărâţă 
Culiţă, Banu Mihai, Tăbugan Ion, Horj Pavel, Beres Ştefan-Vasile, 
Buciuţa Ştefan, Marian Ghiveciu.  

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, 
preşedintele comisiei, 

În cadrul şedinţei au fost analizate rezultatele activităţilor 
desfăşurate de membrii comisiei. 

În zilele de 3 şi 4 septembrie 2009, membrii comisiei de anchetă s-
au deplasat în filialele Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor 
Funciare R.A. din teritoriu. 

Au fost prezenţi 15 deputaţi, membri ai comisiei: Tabără Valeriu, 
Gheorghe Tinel, Chirilă Constantin, Fuia Stelian, Mircia Giurgiu, Surdu-
Soreanu Raul-Victor, Antochi Gheorghe, Steriu Valeriu-Andrei, Tărâţă 
Culiţă, Banu Mihai, Tăbugan Ion, Horj Pavel, Beres Ştefan-Vasile, 
Buciuţa Ştefan, Marian Ghiveciu.  

Lucrările şedinţelor au fost înregistrate pe suport electronic şi au 
fost stenografiate. 

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