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DNA-UL TACE, PARLAMENTUL EUROPEAN FACE
OLAF a identificat nereguli in finantarile europene de la Primaria Comarnic

Disperati ca nu mai au cu ce-si hrani animalele, sute de fermieri romani au mers cu jalba in bat la
forurile europene ca sa li se faca dreptate. Oamenii sunt disperati pentru ca banii europeni care ar fi
trebuit sa ajunga la ei, ca subventie pentru pasune, au fost deturnati de primari si au intrat in
buzunarul edililor. Prin falsificarea mai multor documente primariile au ajuns sa incaseze bani
frumosi fara sa aiba acest drept, lasand animalele fermierilor sa moara de foame.
Fermierii din Comarnic sunt primii care au ajuns la Parlamentul European, vazand ca sesizarile lor la
DNA nu au nici un rezultat. Acestia s-au adresat la OLAF(Organizatia de Lupta Antifrauda) si in
cateva luni au primit raspuns de la anchetatorii europeni. In cazul sesizarilor de frauda semnalate la
primaria Comarnic, OLAF (Organizatia de Lupta Antifrauda) a finalizat cercetarile stabilind ca “au
fost stabilite neregului la aplicatiile pentru finantare pe anii 2007-2011, iar sumele necuvenite au fost
recuperate”.
Parlamentul European le-a raspuns taranilor din Comarnic, in data de 09.01.2012 comunicandu-le
ca petitia impotriva ordinului ce permite consiliilor locale sa se declare crescatori de animale a fost
analizata si acceptata iar Comisia Europeana a inceput deja efectuarea unei anchete preliminare,
“privind unele aspecte ale problemei”.
SAGA FERMIERILOR ROMANI SI A ANIMALELOR LOR CARE MOR DE FOAME
Asa cum va anuntam inca din vara anului 2010, in urma sesizarilor formulate de catre sute
de crescatori de animale din tara, APAF a facut o cercetare cu privire la deturnarea destinatiei unor
sume uriase de bani ce provin de la Comunitatea Europeana destinate crescatorilor de animale
pentru pasunea folosita, bani ce in loc sa ajunga la “farmers” asa cum cere Comunitatea in
Romania, au ajuns in mainile a sute de primari din tara.
FALSIFICAREA DECLARATIEI DE ELIGIBILITATE DEPUSA LA APIA
Profitand de nestiinta taranilor si oarecum cu complicitatea mai multor guvernari ce au emis
ordine prin care permiteau primariilor sa se declare crescatori de animale, sute de primari din tara au
falsificat declaratia de eligibilitate depusa la APIA sustinand ca in localitati nu exista crescatori de
animale, pentru ca primariile sa poata incasa subventIa pentru pasune in locul crescatorilor de
animalei:
“O.G. 79/28.08.2003 frauda presupune orice actiune sau omisiune intentionata in
legatura cu utilizarea sau prezentarea de declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete,
inclusive faptele penale prevazute in capitolul III sectiunea 4 din Legea 78/2000 cu modificarile
ulterioare, care au ca efect alocarea, dobandirea, respectiv utilizarea nepotrivita sau incorecta a
fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunitatii Europene si/sau a sumelor de cofinantare
aferente de la bugetul de stat ori begetele prevazute in Legea nr. 500/2000”
Consecintele au fost dramatice pentru crescatorii de animale care neavand unde sa-si mai
duca animalele la pascut au fost nevoiti sa le sacrifice, numarul bovinelor si ovinelor din Romania
scazand din 2007 pana acum de aproape 3 ori la nivel de tara.
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EXEMPLU PRIMARIA COMARNIC
In urma cercetarilor, presedintele APAF, Kehaiyan Garbis Vincentiu care s-a confruntat
personal cu o asemenea problema in orasul Comarnic, a sesizat Parlamentul European despre
aceste abateri grave la nivel de tara. Acesta a exemplificat cu o problema certa din Comarnic, unde
cu toate ca existau cereri scrise pentru inchirierea pasunilor depuse in anii anteriori de catre
crescatorii de animale, subventia a incasat-o tot primaria si asociatiile apropiate primariei.
Primarul din Comarnic, marcant membru PDL (care acum din cate se pare isi pregateste
valiza pentru a reintra in PSD), refuza sistematic sa inchirieze pasunile adevaratilor crescatori de
animale, preferand fie “Asociatiile Plesuva” si “Asociatia Alpin” (conduse de 2 prieteni foarte
apropiati, si care din 2007 pana acum nu au dat nici un ban din cei incasati pentru pasune catre
crescatorii de animale) fie, sa declare in mod direct ca primaria coseste livezilesi ca nu sunt
crescatori de animale in zona, profitand de faptul ca “atata vreme cat e PDL-ul la putere, DNA-ul numi va face nimic”, si sa “curete” islazurile de maracini cu 850 lei/ha, pentru a scoate banii din
primarie, adica cu un prêt cu 8 ori mai mare decat media practicata la nivel de tara.
Cu toate acestea, chiar daca crescatorii de animale din localitate (obligati sa-si tina
animalele inchise sau sa le duca la pascut dincolo de Predeal) au depus plangere la DNA pentru
deturnarea de fonduri europene, primarul din localitate nu este nici acum tras la raspundere la
aproape 8 luni de la depunerea plangerii formulate de catre crescatorii de animale. Ciudat este
faptul ca, cu toate ca in mod evident declaratia de eligibilitate a primariei Comarnic a fost falsificata,
DNA-ul intarzie sa ia masurile ce se cuvin la mai bine de 8 luni de la depunerea plangerii penale, in
schimb, OLAF (Organizatia de Lupta Antifrauda) a finalizat cercetariole inaintea DNA-ului, stabilind
ca “au fost stabilite neregului la aplicatiile pentru finantare pe anii 2007-2011, iar sumele necuvenite
au fost recuperate”.
ANULAREA ORDINULUI 41/2010
Sute de telefoane din tara ne-au anuntat despre acelasi lucru, si anume ca au plangeri
impotriva primarilor si consilierilor locali depuse de ani de zile, si in mod dubios dosarele ajunse la
DNA stagneaza (organul competent in a cerceta astfel de fapte ), in timp ce animalele mor de
foame, si fondurile europene sunt pierdute.
Vestea cea buna este ca cei ce nu si-au gasit dreptatea in tara, se pare ca si-au gasit-o la
Parlamentul European, in data de 09.01.2012 acesta comunicandu-ne ca petitia nr. 0811/2011
impotriva ordinului 41/2010 ce permite consiliilor locale sa se declare crescatori de animale a fost
analizata si acceptata iar Comisia Europeana a inceput deja efectuarea unei anchete preliminare,
“privind unele aspecte ale problemei”. Speram ca in cel mai scurt timp acestia sa oblige guvernul
Romaniei sa abroge ordinele ce permit primariilor sa se declare crescatori de animale iar pasunile
sa redevina ale crecatorilor de animale care sa incaseze si subventia.
De ce dureaza asa mult controalele DNA la nivel de tara, din sute de plangeri impotriva
primarilor finalizandu-se doar cateva? Este DNA-ul in fiecare judet controlat politic, asa cum se
lauda primarul din Comarnic? S-au impartit cumva banii deturnati de la Comunitatea Europeana cu
politicul?
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