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SINTEZA
şedinţei Comisiei din ziua de 24 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 şedinţă în ziua de 24.08.2004. În zilele de 25, 26, 27 şi 28
august, membrii comisiei s-au deplasat în teritoriu, la filialele de
îmbunătăţiri funciare.
Ordinea de zi aprobată a constat în audierea reprezentanţilor unor
instituţii cu atribuţii în funcţionarea sistemelor de irigaţii sau de
îmbunătăţiri funciare, după următorul grafic:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Domnul IONUŢ COSTEA
ORA
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
SC HIDROELECTRICA SA
L.U.A.I.
ENEL, TRANSELECTRICA
Domnul Decebal Traian REMES
Domnul Gheorghe ALBU
AVAS (AVAB)

10,00
11,00
11,30
12,00
12,30
13,30
14,30
15,30
16,30

La lucrări au participat toţi cei 15 membri ai comisiei de anchetă
precum şi cei patru experţi, respectiv domnii: Lup Aurel, Mardare
Gheorghe, Nicolaescu Ion şi Todor Voicu.
Şedinţa a început la ora 10,20 şi a fost condusă de domnul deputat
Valeriu Tabără, preşedintele comisiei de anchetă. Domnia sa a prezentat

graficul după care se vor desfăşura audierile şi a precizat că discuţiile se
înregistrează şi audio şi steno, în acelaşi timp, rugând pe cei prezenţi la
audieri să dea toate relaţiile despre problemele pe care le vor ridica şi
ceilalţi membri ai comisiei de anchetă, iar răspunsul să fie cât se poate de
exact.
Seria audierilor a început cu domnul Ionuţ Costea, fost secretar de
stat în perioada în care s-a derulat Programul Romag’98 şi fost preşedinte
al Comitetului pentru credite şi garanţii.
Domnul Ionuţ Costea, fost secretar de stat, a reamintit contextul
anului 1997, când era o perioadă economică dificilă, cu negocieri cu
Fondul Monetar Internaţional, cu Banca Mondială, închideri de societăţi,
inflaţie mare, un acces foarte greu pe pieţele financiare, situaţie care era un
mare pericol pentru dezvoltarea economică a României.
În legătură cu aspectele aflate în discuţie, au luat cuvântul domnii
deputaţi Valeriu Tabără, Stelian Fuia, Gheorghe Tinel, Raul-Victor SurduSoreanu, Gheorghe Antochi care au formulat întrebări şi au cerut
clarificări în legătură cu modalităţile prin care s-au achiziţionat
echipamentele în cadrul Programului Romag’98 şi cu procedeele prin care
acestea au ajuns în posesia unor fermieri particulari ş.a.
În continuare, s-a trecut la audierea reprezentanţilor Ligii
Utilizatorilor de Apă din România.
Domnul Viorel Nica, în calitate de preşedinte al LUAIR, a mulţumit
pentru grija pe care membrii comisiei o manifestă pentru sectorul
irigaţiilor şi a apreciat că deplasările în teritoriu ale membrilor comisiei
pot duce la îndreptarea unor stări de lucruri şi la clarificarea problemelor
cu care utilizatorii de apă se confruntă de multă vreme.
Domnia sa a reamintit acţiunile pe care le-a întreprins în direcţia
realizării unei situaţii a infrastructurii de irigaţii existente, clarificării
problematicii legate de tariful la energia electrică, de modalităţile de
acordare a subvenţiilor.
S-a trecut, în continuare, la audierea reprezentanţilor Companiei
Naţionale TRANSELECTRICA.
Domnul Marian Cernat, director conducerea operativă în cadrul
Diviziei, Dispecerul energetic Naţional TRANSELECTIRCA SA a
prezentat specificul unităţii pe care o reprezintă la audieri şi a adus unele
lămuriri legate de modul de funcţionare a pieţei angro de energie electrică
şi condiţiile tehnice de funcţionare a sistemului electro-energie naţional,
respectiv care ar fi oportunităţile de asigurare cu energie electrică a
consumului pentru irigaţii.
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În continuare, s-a trecut la audierea domnului Gheorghe Albu, fost
secretar de stat în MAPDR.
Domnul Gheorghe Albu a prezentat situaţia din perioada în care a
deţinut funcţia de secretar de stat în MAPDR şi a făcut referiri speciale la
perioada anului 2007, când în România s-a instalat o secetă hidrologică
fără precedent.
Domnia sa a făcut o prezentare detaliată a măsurilor pe care
conducerea Ministerului Agriculturii le-a luat pentru combaterea efectelor
secetei şi pentru asigurarea unor producţii agricole satisfăcătoare.
Pe marginea celor prezentate de domnul Gheorghe Albu, au luat
cuvântul domnii deputaţi Valeriu Tabără, Gheorghe Tinel, Mihai Banu,
Raul-Victor Surdu-Soreanu, Marian Ghiveciu.
Audierile în comisie au continuat cu reprezentaţii AVAS.
Au fost prezenţi domnul Andi Petrişor Gaiu - vicepreşedinte, d-na
Cristina Gaciu – director general şi dl. Nicolae Câmpeanu, expert
financiar.
Referitor la programul Romag’98, dl. Andi Petrişor Gaiu,
vicepreşedinte AVAS, a prezentat date legate de modul în care au fost
recuperate o parte din sume, precizând că s-au recuperat aprox. 19
milioane de dolari dintr-un total de 85 milioane dolari, cât a fost costul
programului Romag’98.
În legătură cu aceste aspecte au luat cuvântul domnii deputaţi
Valeriu Tabără, Mihai Banu, Raul-Victor Surdu-Soreanu, Gheorghe Tinel.
Lucrările şedinţei s-au încheiat la ora 18,00.

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Valeriu TABĂRĂ

SECRETAR
Mihai BANU
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