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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 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 
s4pecifice, 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. 

Primul audiat a fost Ioan Avram Mureşan, fost Ministru la 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei: 

„Acum, eu am să încerc să vă răspund punctual, sigur, în 
măsura în care... probabil la primul punct mai mult, la punctul al 
doilea – un punct de vedere personal, pentru că prea multe 
informaţii nu mai am din sistem ca să pot să dezvolt aici o teorie, 
este de datoria dumneavoastră, care văd că lucraţi în acest 
domeniu, şi sigur nu mă feresc să spun că este de datoria 
dumneavoastră ca membri ai unui partid sau altul, pentru că până 
la urmă aici vorbim de politici de partid, că vrem, că nu vrem. 
Domnule preşedinte, m-aţi întrebat de relaţia RAIF, 
TRANSCHEM, TRANSAG, AGROSERV – am notat aceste 
denumiri din 1997-1998, aţi spus dumneavoastră. Eu am să vă 
răspund de îndată. 

 
2  

 



Am fost numit ministru la Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei la 1 decembrie 1998 şi am fost ministru până în 
ultimele zile ale anului 2000, când am predat noului ministru, 
cred că 28 decembrie este data la care am părăsit ministerul, 
pentru că atunci se forma noul guvern şi a trebuit să stau acolo şi 
de sărbători până când s-au terminat toate procedurile 
parlamentare. 
După cum se ştie, acest program a fost negociat în cursul anilor 
1997-1998 de cabinetul condus de domnul prim-ministru Victor 
Ciorbea. Hotărârea de Guvern care a fost emisă de acest guvern şi 
care mă grăbesc să spun că este o hotărâre de guvern care 
antrenează răspunderea solidară a membrilor guvernului, apărută 
în 1998. Ea mandatează, în termenii pe care dumneavoastră îi 
ştiţi, regia de la acea dată, Societatea Naţională de acum, să 
deruleze un program în sectorul agricol. 
Acum, detalii despre modul în care s-a ajuns la iniţierea acestui 
program de bună seamă că nu vă pot da. Nu am participat la 
asemenea discuţii de iniţiere a proiectului. La acea dată, nu 
făceam parte din guvern. Am intrat în guvern în februarie 1998, 
prima dată ca ministru pentru relaţia cu Parlamentul şi apoi 
ministrul reformei, până în decembrie, când am fost numit. Eu, la 
Ministerul Reformei am făcut o restructurare a guvernului şi s-a 
desfiinţat, adică mi-am desfiinţat acest minister, aşa încât am fost 
numit la Ministerul Agriculturii. Din acest moment, 
responsabilitatea politică îmi aparţine de când am fost numit la 
acest minister şi o spun cu cea mai mare responsabilitate, pentru 
tot ceea ce s-a întâmplat până la plecarea mea din minister. 
Pot însă, domnule preşedinte, dacă-mi permiteţi, să fac câteva 
consideraţiuni. Adică, făceam parte totuşi din conducerea 
partidului care se afla la guvernare şi ştiu că la acea dată, când s-a 
schimbat după alegerile din 1996, deciziile politice care s-au luat 
pentru a racorda România la instituţiile internaţionale şi pentru ca 
România să fie acceptată în structurile europene şi structurile de 
apărare NATO, sigur că acest lucru a comportat demararea unor 
discuţii pe o dimensiune politică pregnantă, în care, de bună 
seamă ştiţi, toate sectoarele au fost implicate. 
Fac aceste consideraţiuni pentru că nu cred că trebuie redusă 
iniţierea sau primii paşi ai acestui proiect doar la faptul că a 

 
3  

 



apărut în Monitorul Oficial o hotărâre de guvern, cum a apărut, de 
ce apar articolele în număr de 13 şi nu de 15. Nu cred că aspectele 
acestea tehnice... sunt importante, de bună seamă, dar nu cred că 
acestea sunt cele mai importante”.  

 In final,  domnul Ioan Avram Mureşan a concluzionat: “Eu 
cred că, pe parcursul discuţiei pe care am purtat-o am răspuns în 
câteva rânduri sau mi-am spus punctul meu de vedere. Chiar dacă 
nu am participat la iniţierea lui, eu cred că programul a fost bun 
pentru România sau ar fi trebuit să fie bun, mă corectez, dacă ar fi 
fost bine gestionat. Cei care trebuiau să-l gestioneze s-au abătut 
de la linia lui, fără îndoială, şi cred că erau un suflu nou pentru 
agricultură aceste utilaje noi care veneau pentru prima dată în 
România. 

La un moment dat, am vizitat şi eu reprezentanţa Claas de la 
Constanţa, care era undeva, pe o străduţă şi avea două combine 
Claas în anul 2000 prin România. John Deer eu nu văzusem încă 
până atunci. Şi mai avea o reprezentanţă undeva, în vestul ţării. 
Deci, nu aveam acces la tehnologie modernă la vremea 
respectivă. 
Şi acum să vă mai spun ceva, că s-a supărat foarte mult domnul 
Tabără. Eu mi-am luat întotdeauna o comparaţie o ţară apropiată 
care este Ungaria. Poate să se supere, acestea sunt realităţile 
istorice. Am trăit împreună, o să trăim din nou împreună. Dar 
Ungaria aloca bani în buget. Deci ministrul Togar Josef, pe care-l 
vizitam frecvent, avea un buget de trei ori mai mare decât îl 
aveam eu, şi făceam tot timpul comparaţia aceasta, pentru o 
agricultură de trei ori mai mică decât a noastră ca suprafaţă. 3 x 3 
= 9. Deci, avea resurse de zece ori mai mari decât mine, şi chestia 
asta mă înebunea. Degeaba acum mi se reproşează că n-am făcut. 
Din ce să faci? Din banii puţini pe care i-am avut atunci şi pe care 
trebuia să-i drămuim ca să ţinem deficitul bugetar la 3%? 
 
 În continuare, a fost audiat domnul Ion Sandu, directorul 
general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie: 
 “Sunt directorul general al Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie.Aş vrea să vă spun, în primul rând, câteva lucruri 
despre reţeaua agrometeorologică. 
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Există o reţea de agrometeorologie în cadrul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie care face măsurători privind în special 
rezerva de umiditate din sol, şi aceste date sunt transmise la 
factorii de decizie, în primul rând la Ministerul Agriculturii. 
Dacă sunteţi curioşi să vedeţi, îi dau drumul să circule buletinului 
agrometeorologic. Este şi o prezentare acolo. Deci, se duc 
electronic, dar trimit şi cu maşina acest buletin tipărit. 

Părerea mea este, în momentul de faţă, că nu se utilizează 
suficient de mult aceste informaţii de o utilitate extraordinară. 
Avem rezerva de umiditate din sol începând din aprilie, veţi 
vedea în lucrarea care circulă, până în august. Referitor la zonele 
în care există secetă, a fost şi este secetă extremă, puternică şi 
moderată,   şi aceste buletine, aceste hărţi de rezervă şi 
prognozele pe o lună sunt publicate şi pe site-ul ANM-ului 
săptămână de săptămână. În fiecare miercuri, la ora 12,00, pleacă 
în circuit aceste informaţii.  

De ce spun că nu cred că sunt utilizate suficient? 
Dacă ANIF-ul, cred, cei cu irigaţiile, ar suprapune peste 

această hartă cu rezerva de umiditate reţeaua, câtă mai există, de 
irigaţii, ar ştii cu o lună înainte unde să-şi pregătească şi unde 
trebuie irigat, de exemplu. 

Eu am încercat de câteva ori să iau legătura cu ei, s-au tot 
schimbat, n-am putut, dar cred că este absolut necesar să se 
continue această activitate. 

Mai mult, trebuie ca Ministerul Agriculturii să transmită la 
Direcţiile agricole toată această informaţie care ajunge la 
Ministerul Agriculturii, pentru că noi n-avem forţa şi n-avem nici 
calitatea. Prin lege, noi trebuie să trimitem la minister; dar, de 
acolo, mai departe nu pot să transmit de la Administraţia 
Naţională de Meteorologie la Direcţiile agricole. 

Acestea ar fi câteva chestiuni, şi aş vrea să mă opresc. Şi 
aşa, toată lumea este obosită după şedinţa aceasta aşa de lungă.  
Să vă spun câteva lucruri despre această poveste cu deşertificarea 
sudului României. Am făcut prelucrări statistice pe ultima sută de 
ani, pe zone. În Dobrogea, norma climatologică de precipitaţii 
este de 40 de litri pe metru pătrat. 98% din anii agricoli, în 
Dobrogea, sunt secetoşi.  
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Şi mai este o problemă care a apărut cu ocazia acestor 
prelucrări statistice de o importanţă extraordinară. Noi, când 
spunem în prognoze, de pildă, ca sunt cantităţi normale sau 
apropiate de normă sau uşor peste norma climatologică, de fapt 
avem o problemă. În ultimii 30 de ani, în Dobrogea, norma 
climatologică este de 40 de litri pe metru pătrat, care înseamnă 
secetă. Deci, şi când spunem că sunt cantităţi aproape de normele 
climatologice, este posibil să avem secetă în Dobrogea, în partea 
de est a Bărăganului, chiar în sudul ţării şi în sudul Moldovei. 
Prin urmare, aceste date trebuie utilizate în contextul şi în 
condiţiile în care se gândeşte o nouă strategie şi dacă se mai poate 
face ceva cu sistemul de irigaţii. Nu suntem în deşertificare, dar 
procesul de aridizare a început, este limpede. Pasul de aridizare 
până la deşertificare sper să nu se facă sau să se facă mult mai 
încolo. 

În context european, România, sudul României, sud-estul 
României este cam la nivelul Italia, Spania. Adică există o hartă 
la nivel european cu acest proces de aridizare început, şi sper ca 
guvernele viitoare să încerce să remedieze câte ceva”. 
 
 Lucrările au continuat cu audierea domnului Dan Adrian 
Mocanu, consilier la Administraţia Naţională “Apele Române”: 

“Domnule preşedinte, onorată asistenţă, ne pare rău că 
domnul director general nu a putut fi prezent. Actualmente este în 
Suedia, la Stockholm, pentru predarea preşedinţiei reţelei 
internaţionale a organismelor bazinale. De aceea, cu permisiunea 
dumneavoastră, voi reprezenta cât voi putea Apele Române, 
împreună cu doamna inginer Mîlcomete Viorica.  
Numele meu este Dan Adrian Mocanu, şi sunt consilierul 
domnului director general. 

La prima întrebare privind asigurarea surselor de apă, din 
punctul de vedere al Apelor Române, până în prezent nu există 
probleme privind asigurarea apei ca sursă pentru sisteme de 
irigaţii şi considerăm că o normă ponderată cu o suprafaţă ce 
urmează a fi irigată cu o normă de 2.570 mc pe hectar şi an, 
rezultă că până în anul 2013, cât şi ca perspectivă până în 2020, 
cerinţa de apă va fi satisfăcută. Sunt studii care s-au făcut 
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împreună cu organisme europene, deci sunt date pe care noi le 
deţinem actualmente. 

La punctul 2 – evaluările legate de apele de subteran ca şi 
sursă de apă pentru irigaţii pot să vă spun că există; în anul 2008 
a fost o solicitare doar de 0,58 de miliarde mc şi a fost o cerinţă 
de 1,73. Ca o evoluţie, pot să vă spun că şi în 2007 cerinţa a fost 
0,74 miliarde mc şi prevelatul 0,72; în 2006 – 1,31 şi prelevat 
0,17. Eu v-am prezentat ca o evoluţie. În general, volumele de 
apă prelevate din subteran sunt destul de mici. În general, apa din 
subteran nu se foloseşte ca sursă pentru sistemele de irigaţii. Apa 
din subteran, ca şi politică, este pentru folosirea cu precădere a 
sursei de apă pentru alimentările cu apă pentru populaţie şi pentru 
animale. Reprezintă o rezervă strategică a statului român. 
De asemenea, pot să vă spun – şi este şi un articol din Legea 
apelor – apele de suprafaţă sau subterane pot fi folosite liber, cu 
respectarea normelor sanitare şi de protecţie a calităţii apelor 
pentru băut, adăpat, udat, spălat, îmbăiat şi alte trebuinţe 
gospodăreşti, dacă pentru acestea nu se folosesc instalaţii sau se 
folosesc instalaţii de capacitate mică de până la 0,2 litri/sec. 
destinate exclusiv satisfacerii necesităţilor gospodăriilor proprii 
şi, în acest context, în ceea ce priveşte agricultura de subzistenţă 
se pot iriga, uda, cu titlu gratuit, loturile personale. Deci, 10 mc/zi 
– o grădină de legume mică. 

Dacă-mi permiteţi, la punctul 3 – dacă există o metodă care 
să uşureze – noi, Apele Române, ca să vă dau un răspuns de 
ansamblu, întotdeauna am fost, să zic aşa, ca un frate, ca o soră 
pentru sistemul de irigaţii din România. Nu au existat probleme în 
colaborarea între Apele Române şi sectorul de îmbunătăţiri 
funciare, mai ales vă şi spun din punct de vedere al asigurării 
necesarului de apă. Iar din punct de vedere al amenajărilor hidro, 
noi am dat tot concursul, bineînţeles în limitele permise de lege şi 
tocmai în acelaşi spirit al dezvoltării durabile, conform 
normativelor europene. 

Deci, din punctul acesta de vedere, ne exprimăm toată 
disponibilitatea privind asigurarea colaborării şi, eu ştiu, chiar a 
veni cu soluţii în vederea acumulării, cum aţi spus 
dumneavoastră, din izvoare, din scurgeri pe versanţi. Bine, mai 
pot fi acumulări şi din apele uzate, care pot fi, să zic aşa, aduse la 
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un nivel calitativ prin staţii de epurare şi care pot fi folosite în 
agricultură. Mai pot fi făcute şi asemenea rezerve şi vă spuneam 
şi data trecută - şi din precipitaţii pot fi făcute colectări şi mai ales 
în zonele de deal, cum aţi spus dumneavoastră, pe cotele 
dominante, pentru a se asigura într-un fel şi un sistem de irigaţii 
chiar gravitaţional sau, eu ştiu, partea aceea de asigurare a sursei 
de apă la staţia de pompare - la partea de aducţiune mă refer, nu 
de distribuţie efectivă la plante. 

La punctul 4, dacă-mi permiteţi, fiind vorba de intrarea în 
legalitate a unor persoane, cred că am şi răspuns - în limita a 0,2 
litri. Deci nu se pune problema”. 

 
Lucrările  s-au  finalizat  la ora 15,00. 

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