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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 
27,28,29,30 şi 31 iulie 2009, având următoarea ordine de zi: 

1.Audierea reprezentanţilor Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală  

2.Audierea domnului Luigi Bergheş. 
3.Audierea domnului Valentin Ionescu. 
4.Audierea reprezentanţilor Băncii Mondiale din România. 
 
Şedinţa din 27 iulie 2009 s-a desfăşurat în teritoriu, conform 

planificărilor privind deplasarea în zonele care au fost repartizate  
subcomisiile. 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 28 iulie 2009 s-a desfăşurat la sediul Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice începând cu ora 900. Au fost prezenţi 14 deputaţi, 
membri 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.  
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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  Dragoş Bogdan – vicepreşedinte Autoritatea 

Naţională de Administrare Fiscală 
-  domnul Florin Bojeşteanu   -  şef serviciu Autoritatea 

Naţională de Administrare Fiscală 
-   domnul Luigi Bergheş  - fost director SNIF 
-   domnul Valentin Ionescu – fost ministru  al Privatizării  
-   domnul Gabriel Ioniţă – directorul de proiect în domeniul 

îmbunătăţirilor funciare al Băncii Mondiale din Romînia 
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 de asemenea sunt stenografiate. 

 Primii audiaţi au fost reprezentanţii ANAF pe care domnul 
preşedinte prof. univ. dr. Valeriu Tabără i-a invitat să facă o 
scurtă prezentare cu privire la activitatea comună ANAF – ANIF, 
după care să intervină şi membrii comisiei. 
 Primul audiat a fost domnul Bojeşteanu Florin, şef serviciu 
ANAF, care a precizat :  ANIF-ul vine în fiecare lună cu decont 
justificativ la Direcţia generală a finanţelor publice, unde au 
sediile sociale şi sucursalele sale – 11 sucursale şi Direcţia 
generală de administrare a marilor contribuabili. 
 Probleme la ANIF au fost pe aceste deconturi justificative 
prin care se alocă subvenţii de la bugetul de stat, conform 
articolului 41 alineatul 4, actual prin republicare 42 alineatul 4, 
prin care cheltuielile de administrare, întreţinere, funcţionare şi 
personal ale ANIF-ului sunt subvenţionate de la bugetul de stat. 
         Printr-o interpretare eronată, începând cu anul 2007, pe 
aceste cheltuieli ANIF-ul a început să înregistreze şi taxă pe 
valoarea adăugată pentru anumite achiziţii de bunuri şi prestări 
servicii. Colegii din ţară de la Direcţia generală a finanţelor 
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publice au refuzat avizarea deconturilor justificative care 
conţineau şi tva. 
 Domnul deputat prof. univ. dr.Valeriu Tabără a intervenit şi 
a întrebat reprezentanţii ANAF dacă  în prezent există o acţiune 
de control la SNIF şi dacă există,  să  informeze comisia  în scris. 
 Domnul Dragoş Bogdan, vicepreşedinte ANAF, a informat 
asistenţa că în prezent nu este o acţiune de control în desfăşurare, 
dar că va  informa operativ comisia când a fost ultima verificare şi 
ce probleme au fost identificate. 
 Domnul deputat prof.univ.dr. Valeriu Tabără a solicitat 
continuarea prezentării chestiunii legate de tva, precum şi o 
explicaţie cu privire la acţiunea judecătorească între MFP şi ANIF 
sau filiale ale ANIF. 
 Domnul Florin Bojeşteanu şef serviciu ANAF – în momentul 
de faţă SNIF-ul nu primeşte subvenţii de la bugetul de stat, doar 
ANIF-ul primeşte subvenţii. Începând din anul 2004, în fiecare 
lună, ANIF-ul depune un decont justificativ cu cheltuielile de 
întreţinere, funcţionare şi de personal – suportate prin subvenţii de 
la bugetul de stat. Aceste documente justificative trebuie depuse 
până pe 25 ale lunii următoare. Urmează controlul financiar care 
nu durează mult ,din 2004 până acum a devenit o rutină, după 
care ANIF-ul centralizează aceste deconturi din toată ţara – cele 
11 sucursale din judeţe – şi se ajunge la MAPDR pentru decontul 
final, centralizator şi se primeşte subvenţia de la bugetul de stat. 
 Deci toate subvenţiile pentru întreţinere şi funcţionare 
pentru ANIF sunt verificate lunar de organele de control 
financiare ale ANAF-ului din teritoriu. 
 Referitor la problema tva-ului, care este o problemă fiscală 
cu implicaţii financiare: ANIF-ul este înregistrat în scopuri de tva 
pentru întreaga activitate. Începând cu anul 2007 ANIF-ul a 
considerat că se încadrează într-un articol din Codul fiscal – 
articolul 147 alineatul 5 – şi că o parte din achiziţiile de bunuri şi 
de prestări servicii la achiziţionare nu le este cunoscută destinaţia, 
lucru care din punctul de vedere al ANAF nu este adevărat pentru 
că ANIF-ul anual face un program de investiţii pe activităţi, face 
un plan pentru activitatea proprie care se depune până pe 15 
noiembrie la MAPDR, care va aloca fondurile pentru aceste 
activităţi. Şi, făcând apel la acest articol 147 alineatul 5 din Codul 
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fiscal, ANIF-ul nu a dedus tva pentru achiziţiile de bunuri şi în 
special de servicii.Organele de control financiar, verificând în 
fiecare lună aceste deconturi justificative care au în spate situaţii 
de lucrări, facturi de la furnizori, balanţă separată, au constatat că 
s-au încărcat cheltuielile cu tva. Tva-ul nu este un element de cost 
şi au început să refuze de la avizare segmentul de tva din decontul 
de cheltuieli. 
 Domnul deputat Raul Victor Surdu Soreanu: dumneavoastră 
aveţi o restricţie în legătură cu decontul pentru energia electrică la 
cantitatea imensă de apă care trebuie pompată pe un canal 
magistral până când apa în canalul magistral ajunge la o anumită 
cotă ca să poată fi preluată de staţiile de punere sub presiune ? 
 Domnul Florin Bojeşteanu: Legea 138/2004 nu prevede un 
plafon pentru energia consumată de UAI. UAI, care are în 
administrare o staţie de pompare, consumă energie electrică atât 
timp cât pompează apa. Când primeşte factura de la furnizorul de 
energie electrică, aceasta este transmisă cu o cerere de plată la 
DADR. 
 Audierile reprezentanţilor ANAF s-au încheiat cu 
intervenţia domnul Dragoş Bogdan vicepreşedinte ANAF care a 
asigurat membri comisiei parlamentare de anchetă că în cel mai 
scurt timp vor intra în posesia datelor referitoare la SNIF. 
 
 Şedinţa a continuat cu audierea domnului Valentin Ionescu 
fost ministru al Privatizării în perioada 1997-1998.  

Domnul deputat prof. univ. dr. Valeriu Tabără a informat 
comisia că domnul Valentin Ionescu a solicitat această 
intrevedere cu membrii comisiei pentru o mai bună informare a 
acestora. 
 Domnul Valentin Ionescu: legătura domniei sale cu sistemul 
de îmbunătăţiri funciare a început în noiembrie-decembrie 2005, 
când a încheiat un contract cu BCOM(firmă franceză selectată de 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), având 
misiunea de a face evaluarea SNIF şi de a propune un plan de 
privatizare. Domnia sa a avut oportunitatea de a  lucra cu un 
coordonator de proiect angajat de aceeaşi firmă franceză, un 
olandez care avea o experienţă de 35 de ani în irigaţii. 
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  Această muncă s-a încheiat în martie 2006. Ulterior 
directorul SNIF a făcut o licitaţie pentru mai multe activităţi – 
juridic, audit intern şi financiar( cum solicita legea).A făcut 
licitaţie. Domnia sa a câştigat licitaţia pe partea juridică. 
  Din cele peste 600 de litigii pe care le-a găsit la sosirea sa, 
când a plecat rezolvase cam 150. O parte din litigii s-au creat 
datorită faptului că până în 2004 erau încheiate contracte de 
prestări servicii în irigaţii  cu persoane fizice cărora nu li se 
cunoşteau datele de identificare( nu aveau domiciliu, nu aveau 
CNP). 
 Prima problemă pe care a semnalat-o încă de la evaluare, a 
fost cea legată de patrimoniu. Patrimoniul SNIF-lui nu era 
clarificat în 2004 şi nici ulterior. În primul rând nu s-a făcut 
separarea de patrimoniu între SNIF şi ANIF şi , din câte are 
cunoştinţă, nu ştie dacă este adevărat sau nu, nu s-a finalizat nici 
în prezent.  

În 2007, martie, s-a încheiat un al doilea protocol de 
separare al patrimoniului dintre SNIF şi ANIF, care însă nu a fost 
aprobat prin ordinul ministrului agriculturii.Dintr-o hotărâre a 
guvernului s-au făcut două ordonanţe de urgenţă . Actele 
normative sunt înregistrate la MAPDR şi aşa s-a încheiat la 
momentul respectiv acel capitol.  

 Referitor la modelul Băncii Mondiale, model care a fost  
propus, are şi câteva părţi bune, de exemplu în privinţa reformei 
sistemului de tarifare. Deci, dacă sistemul de tarifare este astfel 
conceput, se rezolvă şi problema pierderilor de apă. 
 În privinţa transferului de patrimoniu domnia sa  a făcut o 
analiză cost-beneficiu şi de aceea este foarte important să se ia 
decizii politice în cunoştinţă de cauză.  Trebuie făcută o evaluare 
pentru că există un cost marginal şi trebuie calculat. Unii au 
costuri marginale mai mari, din punct de vedere economic, alţii au 
costuri marginale mai mici, în funcţie de accesul la apă. Dacă este 
serviciu public, costul marginal este mult mai scăzut. 
 Domnul deputat Ion Tabugan: Cum vedeţi dumneavoastră 
privatizarea SNIF-lui? 

Domnul Valentin Ionescu:  trebuie clarificat cine se ocupă 
de managementul întregului sistem şi apoi trebuie văzut ce statut 
are şi ANIF-ul. 
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 Domnul deputat Marian Ghiveciu – statul român a făcut un 
acord de împrumut cu BM pentru extinderea şi modernizarea 
reţelei de irigaţii şi au pus anumite condiţii – una dintre ele –fiind 
ca SNIF-ul să se despartă de ANIF. Domnul deputat a pus 
întrbarea dacă nu cumva pe statul român l-a costat mai mult decât 
avantajele care i-au fost făcute de către BM prin acele 
împrumuturi? Este important ca în continuare să fim alături de 
BM, ei să ne pună tot felul de condiţii, iar noi să nu ştim ce decizii 
să luăm? 
 Domnul Valentin Ionescu: i-a răspuns domnului deputat că 
nu poate  culpabiliza BM atât  timp cât statul român a fost 
neglijent. BM informând  foarte clar statul român ce oferă. 
 Domnul deputat Gheorghe Antochi: i-a solicitat domnului 
Valentin Ionescu să facă comisiei propuneri având în vedere 
experienţa pe care o are domnia sa. 
 Domnul Valentin Ionescu:primul lucru care trebuie salvat în 
ţara aceasta este sistemul care trebuie organizat, şi al doilea lucru 
care trebuie salvat sunt oamenii, pentru că dacă se pierd oamenii 
de specialitate în îmbunătăţiri funciare, sistemul nu poate fi 
reconstruit.  
  
 Audierile au continuat cu prezentarea domnului Luigi 
Bergheş: 
 

Domnul Luigi Bergheş a mulţumit  pentru oportunitatea care 
i-a fost oferită de a se putea adresa comisiei care investighează 
cauzele pentru care sistemul de îmbunătăţiri funciare din România 
se află într-o situaţie pe care domnia sa a  numit-o dezastruoasă. 

Domnia sa a  fost numit în anul 2005 în luna februarie prin 
ordinul ministrului agriculturii de la acea vreme, domnul 
Gheorghe Flutur, în funcţia de director general al Societăţii 
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi preşedinte al Consiliului de 
administraţie al aceleaşi societăţi. 

A îndeplinit mandatul de director general la Societatea 
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare până în luna iulie 2007, când 
nu a fost destituit, ci a  demisionat. 



 7

Demisia sa a fost un act unilateral de voinţă, justificat în 
zece puncte şi pe care a făcut-o publică la vremea respectivă prin 
mass-media. 

Justificarea demisiei sale a fost refuzul conducerii 
ministerului, de la acel moment, respectiv a  domnul ministru 
Decebal Traian Remeş, de a aplica legea. 

Legea 138 din anul 2004 guvernează sau ar trebui să 
guverneze întreg sectorul de îmbunătăţiri funciare şi în 
completarea ei vine restul cadrului legislativ românesc în vigoare. 

La momentul demisiei sale, domnul ministru Decebal Traian 
Remeş a fost cel de-al treilea ministru sub care domnia sa şi-a 
desfăşurat mandatul de  conducere la Societatea Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare. Primul ministru a fost domnul Gheorghe 
Flutur,al doilea a fost domnul Dan Motreanu, şi al treilea domnul 
Decebal Traian Remeş. 

 Toate demersurile pe care  le-a făcut faţă de cele trei 
conduceri succesive ale ministerului,  în perioada 2005-2007, au 
fost refuzate. Cei trei miniştri  au refuzat aplicarea legii.  În 
contextul în care domnia sa  a văzut că nu poate duce la capăt 
mandatul a  demisionat.   
 În opinia domniei sale cauzele care au dus la starea 
accentuată de degradare a întreg sistemului de îmbunătăţiri 
funciare, pot fi clasificate în două categorii: o cauză de natură 
obiectivă,  mai multe cauze de natură subiectivă.  

 Cauza  obiectivă care a contribuit masiv la degradarea 
sistemului de îmbunătăţiri funciare, în contextul agriculturii 
româneşti, a fost lipsa de viziune pe care au avut-o toţi miniştri 
care au condus agricultura românească după anul 1990. 
 Din păcate, au existat o serie de cauze de natură subiectivă 
care au îngenunchiat pur şi simplu sectorul de îmbunătăţiri 
funciare din România şi aceste cauze au fost enumerate în 
materialul pe care l-am pus la dispoziţia comisiei. Le-am separat 
în două capitole distincte – primul capitol referitor la programul 
ROMAG 98 iar al doilea capitol  l-am intitulat cu toată 
responsabilitatea,  asumându-mi ceea ce spun, incompetenţa a 
şase miniştri care au condus agricultura românească.  
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În opinia domnului Luigi Bergheş programul ROMAG 98 a 
dus sistemul de îmbunătăţiri funciare din România în cea mai 
dezastruoasă stare de când a fost el înfiinţat. 

Acet program a fost rodul unui lobby care a avut loc în 
perioada 1996-1997 între guvernul român şi guvernul american, 
iar programul îşi propunea implementarea tehnologiilor moderne  
extrase din Statele Unite. 

Acest program a fost gândit de un grup de foşti ofiţeri 
ucrainieni şi a fost experimentat prima dată în Ucraina, iar 
rezultatul a fost unul dezastruos – circa 125 de milioane de dolari 
au fost pur şi simplu furaţi din bugetul Ucrainei, anterior de a fi el 
implementat în România. 

A doua ţară care a avut ghinionul şi neşansa să 
experimenteze acest program a fost Polonia, unde prejudiciul a 
fost sub 100 de milioane de dolari, iar Cehia la acel moment, 
interesându-se, cum cred că ar fi fost normal să facă orice ţară 
căreia i s-ar fi propus aşa ceva,  a refuzat. În Cehia acest program 
nu a fost derulat de către ministerul agriculturii ceh. 

Ultima ţară care a avut ghinionul să poarte roadele acestui 
program nefericit este România şi doar dintr-o întâmplare a fost 
ultima. 
 Programul gândise o structură de utilaje şi echipamente şi 
tehnologia necesară aferente unei suprafeţe de teren de circa 650 
de ha.A fost descris un profil al virtualului fermier care să se 
califice pentru o astfel de aplicaţie – el trebuia să aibe minim 30 
de ani, să locuiască în mediul rural, să deţină în proprietate sau să 
lucreze în sistem de arendă respectiv concesiune o suprafaţă de 
minim 650 de ha, şi toate aceste caracteristici îl calificau pentru a 
face aplicaţia pentru un pachet agricol. 

Un pachet agricol se compunea din: tractor, sistemă de 
maşini, combină de recoltat, uscător de cereale, inclusiv sămânţă 
şi pesticide pentru tratamentul culturilor. 

Un pachet agricol pentru 650 de ha a fost contractat de fosta 
RAIF devenită ulterior SNIF – Societatea Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare, a fost contractat cu fermierii români la 
circa 1.200.000 de dolari americani pe pachet. 

Facilitatea pe care programul ROMAG 98 o oferea 
fermierilor români era aceea că plata se poate face în 10 rate 
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bianuale timp de 5 ani şi, mai mult decât atât, a fost gândită o 
înlesnire ca această plată să poată fi şi în produse agricole, deci 
era acceptată plata în produse agricole. 

Tot acest program foarte bine şlefuit a avut la bază garanţia 
din partea guvernului fiecărei ţări aplicante. Guvernul român în 
perioada 1997-1998 a avut atât opozanţi ai acestui program, cât şi 
susţinători mai mult sau mai puţin înverşunaţi.La momentul 1998, 
în prima jumătate a anului, ministrul de finanţe domnul Daniel 
Dăianu a refuzat cu obstinaţie ca acest program să fie aplicat şi, în 
calitatea dumnealui de ministru de finanţe, a refuzat semnarea 
scrisorii de garanţie guvernamentală care era placa turnantă a 
acestui program. 

În aceste condiţii, când presiunile asupra domniei sale au 
crescut foarte mult, şi-a dat demisia , în locul domniei sale fiind 
numit în funcţia de ministru de finanţe domnul Decebal Traian 
Remeş. 

Domnul Decebal Traian Remeş a semnat două scrisori de 
garanţie guvernamentală, care poartă numerele 596 şi 597, şi sunt 
emise de Comitetul interministerial de garanţii şi credite ale 
statului român. 
În momentul acela,din punctul de vedere al domniei sale s-a săpat 
groapa pentru întreg sistemul de îmbunătăţiri funciare din 
România – când s-a semnat acea garanţie guvernamentală. 

Ulterior semnării garanţiei guvernamentale, au fost aduse în 
România 95 de pachete agricole, din care au fost contractate 80, 
într-un număr de 67 de contracte comerciale cu fermieri români 
care se calificau aşa cum am arătat mai devreme, 15 pachete fiind 
reţinute ca şi garanţie pentru piese de schimb, rezervă pentru 
eventuale stricăciuni şi daune. Programul în opinia domnului 
Luigi Bergheş a plecat cu stângul de la bun început – aceste 
utilaje care au fost aduse şi comercializate în România  erau 
utilaje recondiţionate, folosite de fermieri americani şi introduse 
din nou în fabrică şi revopsite. Deci, prima „ţeapă“ a fost că 
această firmă americană TRANSKEM Finance and Trade 
Corporation a adus utilaje vechi, revopsite. 
 
 Domnul deputat Pavel Horj:i-a solicitat domnului Luigi 
Bergheş să probeze afirmaţiile făcute. 
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Domnul Luigi Berghes:a spus că proba cea mai elocventă în 
susţinerea afirmaţiilor sale sunt oamenii care au răspuns de aceste 
utilaje de la sosirea lor în România la Dana 101 în zona liberă 
Constanţa şi care le-au gestionat. Domnia sa a spus că aceste 
persoane sunt angajaţe la SNIF şi pot depune mărturie că acele 
utilaje nu au fost noi. 

Domnul deputat prof. univ. dr. Valeriu Tabără:a solicitat 
numele persoanelor care au avut în gestiune aceste utilaje.  

Domnul Luigi Bergheş:a informat comisia cu privire la 
numele persoanelor care pot da relaţii în această privinţă şi anume  
Sorin Cârjău şeful echipei care a gestionat aceste utilaje şi 
doamna Nicoleta Şimon. 
 În continuare domnul Luigi Bergheş s-a referit  la modul în 
care contractul care a fost pus în aplicare şi cum a fost acest 
program  semnat.Fiind un  contract comercial trebuia să aibe două 
părţi: un vânzător şi un cumpărător. 

 În cadrul acestui program ROMAG 98, vânzătorul a fost a 
firma americană TRANSKEM Finance and Trade Corporation. 
Ministerul Agriculturii era condus la momentul acela de domnul 
ministru Dinu Gavrilescu.  

Calitatea de cumpărător a fost conferită Regiei Autonome de 
Îmbunătăţiri Funciare.  

 În cadrul programului ROMAG s-a  înfiinţat o unitate de 
management a acestui proiect această unitate de management  
luând forma unei societăţi cu răspundere limitată care s-a numit 
AGROSERV SRL Bucureşti şi care avea doi acţionari – primul 
acţionar cu pachetul majoritar de părţi sociale de 51% a fost chiar 
Regia Autonomă de Îmbunătăţiri Funciare; al doilea acţionar era 
exportatorul din America – firma TRANSKEM. Astfel, toată 
competenţa derulării programului, implementării lui, urmăririi pe 
timp de 5 ani de zile şi ducerii la bun sfârşit a acestui program a 
revenit Societăţii AGROSERV SRL. 

  SC AGROSERV SRL Bucureşti a făcut o notă de 
împuternicire către o altă societate care se numeşte SC 
TRANSAG Production Company SRL Bucureşti, prin care a 
transferat acestei firme TRANSAG competenţele derulării 
programului. 
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Această companie TRANSAG nu avea nici o calitate 
oficială conferită de  statul român. A fost un act unilateral de 
voinţă al SC AGROSERV care a cedat patrimoniul de peste 115 
milioane de lei în administrarea unui  SRL. 

Revenind la programul ROMAG 98, cumpărător a fost 
RAIF-ul care ulterior s-a transformat în SNIF, acesta 
înregistrându-se doar cu datoria de plată. SNIF-ul avea datorie de 
plată pentru care garantase statul român, dar SNIF-ul nu a avut 
înregistrate mijloacele fixe care au făcut obiectul importului 
niciodată în inventarul său. 

 SNIF-ul nu a avut niciodată aceste mijloace fixe, nici în 
gestiune, nici în fişe şi nici pe mână efectiv. Ele au plecat imediat 
la SRL-ul TRANSAG, care avea  două feluri de acţionari – o 
societate din Cipru, care avea 99,16% din părţile sociale TAG 
Limited Dilimasol Cipru, şi nouă cetăţeni americani care aveau 
0,84% din părţile sociale, această societate avându-le ca 
administrator pe domnul Valentin Apostol, care s-a dus de la 
RAIF, devenit SNIF, să gestioneze TRANSAG-ul. Practic SNIF-
ul s-a înregistrat cu toată datoria de plată pentru aceste utilaje şi 
TRANSAG-ul a luat de la fermieri ratele  cât au putut să plătescă 
precum şi produse agricole până în anul 2002 când programul 
ROMAG 98 a fost oprit. Nefăcându-se nici o plată  la banca  City 
Bank din New York, au fost utilizate la plată scrisorile de garanţie 
ale guvernului român care a fost obligat să plătească. 

Înainte de încheierea programul ROMAG 98, AVAS-ul a 
semnat 4 convenţii în formă scrisă cu SNIF-ul,  prin care SNIF-ul 
recunoaşte o sumă de  circa 2.800 de miliarde de lei vechi datorie 
faţă de AVAS. Această datorie nu a fost niciodată înregistrată în 
evidenţele contabile ale SNIF-lui.  

În acel moment, a intervenit  guvernul care a emis 
Ordonanţa de Urgenţă nr.  42 din 2002 care a pus capăt 
programului ROMAG 98. 

Domnul deputat prof. univ. dr. Valeriu Tabără: l-a rugat pe 
domnul Luigi Bergheş să-i prezinte care este viziunea domniei 
sale cu privire la repunerea în funcţiune a sistemului în acest 
moment. 

Domnul Luigi Bergheş a răspuns că numai clasa politică 
poate să ia o decizie în acest moment în această privinţă. 
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Domnul deputat Raul Victor Surdu Soreanu:i-a adresat mai 
multe întrebăridomnului Luigi Bergheş şi anume: 

- domnule director consideraţi că prin programul  ROMAG 
98, prin faptul că s-au dat nişte utilaje agricole la câte o fermă de 
680 de ha, s-a greşit? 

- SNIF-ul a încasat vreun ban de la fermieri? Adică în cei 4 
ani – 5 ani de când s-au făcut contractele între fermieri şi 
TRANSAG, sau între fermeri şi SNIF, sau poate între fermieri şi 
RAIF, ce era, deci RAIF-ul sau SNIF-ul în acei 4 ani de zile a 
încasat vreo rată de capital sau vreo dobândă din banii aceia pe 
care trebuia să îi dea în 10 semirate? 

-  în care moment consideraţi că a murit acest program şi 
datorită cărei decizii?   

Domnul Luigi Bergheş a  răspuns  în continuare întrebărilor 
puse de domnul vicepreşedinte Victor Raul Surdu Soreanu. 

 În opinia  domniei sale programul a fost unul bine gândit 
având la bază o idee generoasă. Aplicarea lui pe o suprafaţă de 
650 de ha ar fi fost un mare succes pentru agricultura românească 
dacă programul se aplica până la sfârşit.  

În privinţa  încasărilor SNIF-lui, SNIF-ul a încasat zero 
sume de bani în lei şi în valută. SNIF-ul a rămas cu toată 
datoria.Toate încasările s-au dus la TRANSAG. 
 Referitor la momentul când a murit programul ROMAG 98, 
în opinia domniei sale vina a aparţinut domnului ministru al 
agriculturii Ilie Sârbu. Decizia  fost luată în luna martie 2001, 
când s-au reziliat unilateral toate cele 67 de contracte şi utilajele 
din programul ROMAG 98, pachetele agricole au fost aduse şi 
strânse în trei zone – Brăila, Giurgiu şi Dolj. Acela este în opinia 
domnului Luigi Bergheş momentul final al programului ROMAG 
98. 
 Domnul deputat prof. univ. dr. Valeriu Tabără: l-a rugat în 
continuare pe domnul Luigi Bergheş să rămână la dispoziţia 
comisiei pentru puncte de vedere autorizate  în privinţa sistemului 
de îmbunătăţiri funciare precum şi în   problemele  de redresare, 
apreciind faptul că acestă întrevedere a fost solicitată de domnul 
Luigi Bergheş. 
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Audierile au continuat cu intervenţia  domnului Gabriel 
Ioniţă. 
 Domnul deputat prof. univ. dr. Valeriu Tabără: cine este 
responsabil de împărţirea în cele două entităţi a fostului RAIF,  
actualul ANIF şi SNIF, a fost făcută pe baza unei analize 
complexe, care să  urmărească şi efectele acestei reorganizări a 
sistemului de îmbunătăţiri funciare din România? 
 Domnul Gabriel Ioniţă:  

Anul în care s-a irigat cel mai mult în România a fost 1990, 
când irigaţia a fost gratuită, şi s-au irigat 2.180.000 de ha, fizic 
vorbind. 

Anul 1991 a fost un an foarte poloios care s-a suprapus pe 
schimbarea statutului instituţiilor – întreprinderile de execuţie, 
exploatare şi întreţinere a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, acele 
IELIF-uri, au fost transformate, conform Legii 31, în societăţi 
comerciale, obligatoriu la sfârşitul anului 1990. S-au înfiinţat 
acele SCELIF-uri pentru exploatare. S-au separat societăţile de 
construcţii şi, cu această ocazie, conform legislaţiei, 
subvenţionarea irigaţiilor nu a mai fost posibilă pentru că statul nu 
putea să subvenţioneze societăţi comerciale. În România probabil 
că s-au irigat sub 80 de mii de ha în  anul 1991. 
  În anul 1992 a fost o secetă teribilă mai ales în a doua 
jumătate a anului, care a continuat până în anul 1993, care a fost 
şi cel mai bun an din punct de vedere al vinurilor din ultimii 20 de 
ani. Deci atunci a început igitaţia. Atunci au început investigaţiile, 
au început anchetele la Ministerul Agriculturii, la Departamentul 
de Îmbunătăţiri Funciare încă în funcţiune.Deci, atunci a început 
agitaţia pentru că în afară de sistemul de irigaţii Sadova – Corabia 
în care în mod absolut paradoxal suprafaţa irigată în 1993 a fost 
de aproape 51% fizic vorbind din total sistem, acela a fost vârful 
din România. 

Această situaţie a generat de fapt iniţiativa de a se înfiinţa 
Regia Autonomă de Îmbunătăţiri Funciare în toamna anului 1994,  
în septembrie sau în octombrie, şi atunci, în această nouă formulă, 
a fost posibilă realuarea subvenţionării irigaţiilor. 

În 1992-1994 România a contractat un împrumut mare de 
achiziţionare de piese de schimb – a fost un împrumut de urgenţă 
– achiziţionare de piese de schimb şi importuri critice – instalaţii 
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de pompare, motoare electrice pentru sistemele de irigaţii, o parte 
din amenajările de irigaţii, în care a fost inclusă şi analiza sau un 
studiu asupra sectorului de irigaţii şi desecări - acel aşa-numit 
studiu privind irigaţiile şi desecările în România făcut de o echipă 
compusă din specialişti britanici de la două firme – Byn and 
Partners şi Hunting Tehnical Servicies, cu sprijin din partea unor 
specialişti români, unii dintre ei de la ISPIF, unii dintre ei din 
diverse sectoare de cercetare.  

 Această analiză pe baze strict de preţuri economice a fost o 
analiză economică, dublată  de o analiză financiară privitoare la 
capacitatea de plată  în maniera în care agricultura românească va 
fi capabilă în diverse forme de organizare să plătească pentru 
serviciile de irigat, şi completată de o analiză instituţională cu 
propuneri de organizare a agricultorilor, a producătorilor agricoli, 
cum s-ar putea organiza mai bine pentru a beneficia cât mai 
eficient de serivciile de irigat, conform sistemelor de irigaţii aşa 
cum existau, aşa cum s-au proiectat şi cum s-au executat ele. 

La momentul respectiv  a fost o cerinţă a BM ca Ministerul 
Agriculturii să exercite un control sever asupra ANIF. ANIF a 
fost instituită ca o instituţie care să administreze patrimoniul. 

 ANIF trebuia să-şi facă tarife pentru exploatare şi să 
contracteze în afară lucrările de întreţinere.Nu a fost de acord 
Consiliul Concurenţei sau Oficiul Concurenţei, unul dintre cele 
două organisme care existau la momentul acela în 2003, ca 
Ministerul Agriculturii să exercite vreun control asupra ANIF în 
ceea ce priveşte stabilirea tarifelor, pentru că ei au spus: tariful 
este rezultatul unui dialog între furnizorul de servicii şi 
beneficiarul de servicii. 

Domnul deputat prof. univ. dr. Valeriu Tabără: a solicitat în 
continuare punctul de vedere al domnului Gabriel Ioniţă în 
privinţa sistemului de îmbunătăţiri funciare dacă este sau nu viabil 
şi dacă există un studiu făcut de BM în acest sens. 
 Domnia sa a subliniat faptul că nu este de acord doar cu 
exploatarea exclusivă a Dunării, ci este necesară găsirea de soluţii 
alternative. Cum putem salva Dobrogea de deşertizare? 
 Referitor la subvenţionarea de către stat a energiei electrice 
care este punctul de vedere al BM? 
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 Domnul Gabriel Ioniţă: a informat comisia cu privire la 
faptul că BM poate pune la dispoziţia comisiei studii mai vechi şi 
mai recente privind sistemul de îmbunătăţiri funciare. 
 În privinţa Dobrogei, aceasta  a constituit o prioritate 
începând din 1992, de aceea primul studiu iniţiat de BM a fost în 
această zonă  şi concluzia a fost că tarifele vor trebui să fie 
suportate de utilizatori  pe cheltuiala directă, aşa cum spune şi 
directiva cadru „ Apă“ şi anume utilizatorul trebuie să plătească 
costul efectiv.  

Dobrogea pune o problemă mare din două puncte de vedere, 
aşa cum o ştiţi: înălţimea mare de pompare pe anumite zone, nu 
peste tot. 

Subvenţia discreţionată pentru zona Dobrogei nu poate însă 
rezolva problema. Subvenţia, fiind o contribuţie,  a bugetului de 
stat, trebuie să fie la fel pentru toată lumea.  

În opinia domniei sale soluţia este aplicarea unui proiect de 
dezvoltare rurală special pentru zone defavorizate. 

Dobrogea poate fi declarată, la fel ca Delta Dunării, o zonă 
defavorizată putând astfel  beneficia de alte modalităţi de 
subvenţionare. 

Un alt subiect atins de domnul Gabriel Ioniţă a fost cel 
referitor la faptul că din 2010 România nu va mai beneficia de 
subvenţie de la Uniunea Europeană şi deci este obligatorie 
depunerea unor proiecte. Din acest motiv BM a iniţiat întâlniri  cu  
LUAI respectiv reprezentanţi ai băncilor comerciale pentru 
deblocarea situaţiei din sistemele de îmbunătăţiri funciare. Din 
păcate aceste întâlniri  au rămas nefinalizate din cauza APDRP 
care nu avea la acel moment capacitatea de a credita măsura 212 
care permite acest lucru. 

Referitor la alte programe domnia sa a precizat ca în afară 
de programul privind   combaterea secetei recent aprobat de către 
BM, de 300 de milioane de dolari, nu sunt ale solicitări pentru 
acest domeniu din partea MFP, care este reprezentantul României 
în relaţia cu BM. 
 Domnia sa a încheiat asigurând  membri comisiei de tot 
sprijinul său în derularea proiectelor viitoare. 

Şedinţele din 23 şi 24 iulie 2009 s-au desfăşurat în teritoriu, 
conform planificărilor privind deplasarea în zonele care au fost 
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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 înlocuit de către domnul deputat Ghiveciu 
Marian. 
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Prof. univ. dr.Valeriu TABĂRĂ                 Mihai BANU 
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