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   Către, 
 
    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR asupra 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al 
articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, trimis 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisiei pentru 
industrii și servicii pentru dezbatere în fond,  cu adresa nr. PLx-398 din 
data de 28 octombrie 2013.  

 
 

 
 

Președinte PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
Nini SĂPUNARU Carmen MOLDOVAN Iulian IANCU 
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Comisia pentru industrii și servicii 
Nr. 4c-3/443/2013 

 
 

 
                         Bucureşti, 21.06.2016 

 
 

RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii 

îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea 

nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie  
(PL.x 398/2013) 

 
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru 
modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie, transmis cu adresa nr. PL.x 398 din 28 octombrie 2013, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii cu nr. 
4c-3/443/28.10.2013, la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu nr. 4c-4/447/28.10.2013 şi la Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic cu nr. 4c-27/45/11.03.2014. 

În şedinţa din 03.02.2016, plenul Camerei Deputaţilor, a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisii în vederea examinări şi întocmirii 
unui raport suplimentar.  

La întocmirea raportului comun suplimentar, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 625/27.06.2013. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat,  în şedinţa din 22 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constituţia României, republicată. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat,  cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, urmărindu-se, printre 
altele, stabilirea unor măsuri de limitare a modalităţii de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în domeniul privat al statului 
numai la folosinţa gratuită, precum şi a unor măsuri destinate menţinerii în stare de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în 
domeniul privat al statului.   

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic au examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege sus menţionat în 
şedinţa din 21 iunie 2016. La lucrări au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 35 membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii și membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au examinat proiectul de lege sus 
menționat în ședința comună din data de 21 iunie 2016.  La dezbateri au fost prezenţi 13 deputaţi din 20 membri ai Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic şi  17 deputaţi din 18 deputaţi membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii. 
    La dezbaterea proiectului au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi domnul Ionuţ Florin Barbu, 
director general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare. 
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În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele 
măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din 
Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu amendamentele 
admise prezentate în anexa la prezentul raport. 

Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice.  
 

                    

Președinte PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
Nini SĂPUNARU Carmen MOLDOVAN  Iulian IANCU 

 
 
 

SECRETAR, SECRETAR, SECRETAR, 
Costel ŞOPTICĂ Vasile Daniel SUCIU 

 
Istvan ANTAL 

 
 
 
 
             Consilier parlamentar,                       Consilier parlamentar,                           Consilier parlamentar,    
              Anton PĂŞTINARU                                                     Alina ALEXANDRIUC                                                          Gondoș Viorela 
                                                                                                                                                                  Consilier parlamentar,  
                                                                                                           Cristina Donea  
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE  
 

 
Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 79/2013 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 

1.   LEGE 
pentru  aprobarea Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 

79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii 

îmbunătăţirilor funciare nr. 
138/2004, pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2011 
privind unele măsuri de 

organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, precum 
şi pentru modificarea literei e) 
a alineatului (6) al articolului 3 
din Legea nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de 
promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile 
de energie    

 Nemodificat   
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2.   Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 79 din 29 iunie 
2013 privind modificarea şi 
completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr. 
138/2004, pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2011 privind 
unele măsuri de organizarea a 
activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, precum şi pentru 
modificarea literei e) a 
alineatului (6) al articolului 3 din 
Legea nr. 220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de 
energie,  publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
390 din 29 iunie 2013.  

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 79 din 29 
iunie 2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr. 138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2011 privind 
unele măsuri de organizarea a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
precum şi pentru modificarea literei 
e) a alineatului (6) al articolului 3 
din Legea nr. 220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse 
regenerabile de energie,  publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 390 din 29 iunie 2013, 
cu următoarele modificări şi 
completări:  

 

3.   
 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind modificarea şi 

completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr. 

138/2004,  pentru completarea 

------------- 

1. Titlul ordonanţei  de urgenţă se 
modifică şi va  avea următorul 
cuprins: 
„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

privind modificarea şi completarea 
Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 
138/2004,  pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2011 privind 

unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, precum şi pentru 

modificarea literei e) a 
alineatului (6) al articolului 3 
din Legea nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de 
promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile 
de energie 

Guvernului nr. 82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
precum şi pentru modificarea literei 
e) a alineatului (6) al articolului 3 
din Legea nr. 220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse 
regenerabile de energie” 

4.  Art. I. - 

------------- 

Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr. 138/2004, republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 88 din 13 februarie 
2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 

Nemodificat   

5.  1. La articolul 4, după alineatul 
(1) se introduce un nou 
alineat, alineatul (2), cu 
următorul cuprins: 

------------       „(2) Agenţia, organizaţiile şi 
federaţiile pot desfăşura activităţi 
de furnizare a energiei electrice în 
conformitate cu prevederile legale 
în vigoare.” 

Nemodificat   
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6.   
 
 
 
Art. 25. –  
 
(2)În cazul dizolvării organizaţiei 
sau federaţiei, bunurile obţinute 
conform prevederilor art. 27 şi cele 
achiziţionate ori edificate din bani 
publici şi râmase în urma 
lichidării se vor repartiza de către 
lichidator Agenţiei, pe bază de 
proces-verbal de predare-preluare. 
Data transmiterii bunurilor este cea a 
întocmirii procesului-verbal de 
predare-preluare. 

 

2. La articolul I, după punctul 1 se 
introduce un nou punct, punctul 
1¹,  cu următorul cuprins: 
 „11. La articolul 25, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    „(2) 

 

În cazul dizolvării organizaţiei 
sau federaţiei, bunurile obţinute 
conform prevederilor art. 27 şi cele 
achiziţionate ori edificate din bani 
publici se repartizează de către 
lichidator Agenţiei, pe bază de proces-
verbal de predare-preluare. Data 
transmiterii bunurilor este cea a 
întocmirii procesului-verbal de predare-
preluare. 
Autor: Comisie pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru mediu  

7.  2. La articolul 27, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    „Art. 27. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------  
 

(1) Infrastructura de 
îmbunătăţiri funciare aparţinând 
domeniului privat al statului, 
aflată în administrarea Agenţiei, 
societăţilor comerciale, staţiunilor 
şi institutelor de cercetare şi 
producţie agricolă, unităţilor de 
învăţământ agricol şi silvic, 
precum şi a altor instituţii publice, 

3. La articolul I punctul 2, 
alineatul (1) al articolului 27, 

Text modificat în 
Legea nr. 269/2015.  se 

abrogă. 
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situată pe teritoriul unei 
organizaţii, se poate transmite, la 
cerere, cu titlul de comodat acelei 
organizaţii, în condiţiile legii.” 

 

8.  3. La articolul 27, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11 ), cu 
următorul cuprins: 
     „(11

------------ 

) Predarea-preluarea 
infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare prevăzută la alin. (1) se 
face prin protocol încheiat între 
părţi, cu specificarea obligaţiilor 
privind modernizarea, 
reabilitarea, exploatarea, 
întreţinerea, reparaţiile şi paza 
integrităţii bunurilor, aprobat prin 
ordin al ministrului.” 

4. La articolul I punctul 3, 
alineatul (11) al articolului 27, 

Text modificat în 
Legea nr. 269/2015.  se 

abrogă. 
 
 

9.  4. La articolul 27, alineatul 
(4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
     „

------------- 

(4) Transmiterea dreptului de 
folosinţă gratuită prin comodat 
asupra infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare, aflată în 
proprietatea privată a statului şi în 
administrarea Agenţiei, se face 
pentru o perioadă de 5 ani şi se 
aprobă prin hotărâre a 

5. La articolul I punctul 4, 
alineatul (4) al articolului 27, 

Text abrogat de Legea 
nr. 269/2015 de 
aprobare a OUG 
4/2015. 

 se 
abrogă. 
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Guvernului.” 
 

10.  5. La articolul 27, după 
alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alineatul (41 ), cu 
următorul cuprins: 
     „(41) Cu 60 de zile înainte de 
expirarea perioadei de 5 ani 
prevăzute la alin. (4), organizaţiile 
pot solicita: 
     a) prelungirea succesivă, 
pentru perioade de cel puţin 5 ani, 
care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului; 

--------------- 

      b) transmiterea, în 
proprietatea organizaţiei, a 
infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare.” 

6. La articolul I punctul 5, 
alineatul (41

Text abrogat de Legea 
nr. 269/2015 de 
aprobare a OUG 
4/2015. 

) al articolului 27, se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 

11.  6. La articolul 27, alineatul 
(5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
     „

------------ 
(5) Punerea în funcţiune a 

infrastructurii de irigaţii aflate în 
administrarea Agenţiei, care 
face obiectul transmiterii la 
cerere, fără plată, în folosinţa 
sau în proprietatea unei 

7.  Text preluat cu 
modificări de Legea 
nr. 269/2015 de 
aprobare a OUG 
4/2015. 

La articolul I punctul 6, 
alineatul (5) al articolului 27, se 
abrogă. 
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organizaţii, se realizează din 
fonduri asigurate din bugetul 
Agenţiei, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare.” 

12.  7. La articolul 28, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11) , cu 
următorul cuprins: 
      „(11) Se exceptează de la 
prevederile alin. (1) infrastructura 
principală de aducţiune.” 
 
 
8. La articolul 28, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
     „

---------------- 

(3) Punerea în funcţiune a 
infrastructurii de irigaţii aflate în 
administrarea Agenţiei, care face 
obiectul transmiterii la cerere, 
fără plată, în folosinţa unei 
federaţii, se realizează din fonduri 
asigurate din bugetul Agenţiei.” 

8. La articolul I punctul 7 alineatul 
(11) al articolului 28, se abrogă.” 
 
 
 
 
 
 
 
9. La articolul I punctul 8 alineatul 
(3) al articolului 28, 

Text abrogat de Legea 
nr. 269/2015 de 
aprobare a OUG 
4/2015. 

se abrogă.” 
 
 
 
 
 
 
 

13.  9. După articolul 29 se introduc 
două noi articole, articolele 
291 şi 292 ,cu următorul cuprins: 
     „Art. 291. - 

 
 
 
 
 
 

(1) Prin mandat din 
partea ministerului, Agenţia poate 
verifica periodic, din momentul 

10. La articolul I punctul 9, 
articolele 291 şi 292

Text preluat cu 
modificări de Legea 
nr. 296/2015. 

,  se abrogă. 
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transmiterii dreptului de folosinţă 
gratuită asupra infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare, 
organizaţiile şi federaţiile cu 
privire la respectarea obligaţiilor 
stabilite prin protocolul de 
predare-preluare, privind 
întreţinerea, exploatarea şi 
utilizarea infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare, în condiţiile 
prevăzute de normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 
     

 
-------------- 

(2) Organizaţiilor şi 
federaţiilor care nu întreţin, nu 
exploatează şi/sau nu utilizează 
infrastructura de îmbunătăţiri 
funciare în condiţiile prevăzute de 
normele metodologice sau distrug 
infrastructura primită în folosinţă 
gratuită, după caz, li se retrage, 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea ministerului, dreptul 
de folosinţă gratuită asupra 
infrastructurii preluate. 
Respectivele organizaţii şi 
federaţii au obligaţia de a preda 
Agenţiei infrastructura dobândită 
în starea în care a fost predată, 
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conform unei proceduri aprobate 
prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale. 
       Art.292. - (1) Organizaţiile 
care primesc dreptul de folosinţă 
gratuită prin comodat asupra 
infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare au obligaţia de a 
constitui o garanţie în contul 
Agenţiei, în cuantum de 10% din 
valoarea de inventar a 
infrastructurii transmise, care va 
fi reglementată conform normelor 
metodologice şi procedurilor  
stabilite prin hotărâre a 
Guvernului. 
     (2) Agenţia are dreptul de a 
reţine garanţia constituită de 
organizaţiile şi federaţiile care 
primesc dreptul de folosinţă 
asupra infrastructurii, dacă 
acestea nu respectă obligaţiile 
stabilite prin protocolul de 
predare-preluare, nu întreţin, nu 
exploatează şi/sau nu utilizează 
infrastructura de îmbunătăţiri 
funciare în condiţiile prevăzute de 
normele metodologice sau distrug 
infrastructura primită în 
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folosinţă.” 

14.   
 
 
 
 
Art. 63. –  
 
(2) Tariful de livrare a apei pentru 
irigaţii va acoperi costul apei, 
costurile de transport al apei de la 
sursă sau de la priză la punctul de 
livrare a apei pentru irigaţii, prin 
intermediul infrastructurii de 
irigaţii din domeniul public şi 
domeniul privat al statului, aflată 
în administrarea Agenţiei. 
Costurile de transport includ 
cheltuielile cu energia electrică şi 
termică pentru pomparea apei. 
Tariful de livrare a apei pentru 
irigaţii nu cuprinde costurile de 
întreţinere şi reparaţii, care se 
acoperă din abonamentul pentru 
irigaţii şi/sau din fonduri ale 
Agenţiei. Sumele încasate din 
tariful de livrare a apei pentru 

 

11. La articolul I, după punctul 9 
se introduc două puncte noi, 
punctul 91 şi 92, cu următorul 
cuprins:  
„91. La articolul 63 alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 «(2) 

 

Tariful de livrare a apei pentru 
irigaţii va acoperi costul apei, 
costurile de transport al apei de la 
sursă sau de la priză la punctul de 
livrare a apei pentru irigaţii, prin 
intermediul infrastructurii de irigaţii 
din domeniul public şi domeniul 
privat al statului, aflată în 
administrarea Agenţiei Naţionale de 
Îmbunătăţiri Funciare. Costurile 
de transport includ cheltuielile cu 
energia electrică şi termică pentru 
pomparea apei. Tariful de livrare a 
apei pentru irigaţii nu cuprinde 
costurile de întreţinere şi reparaţii, 
care se acoperă din bugetul propriu 
al Agenţiei. Sumele încasate din 
tariful de livrare a apei pentru irigaţii 
şi rămase neutilizate la finele anului 
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irigaţii şi rămase neutilizate la 
finele anului se reportează în anul 
următor. 
 
 
Art. 66.- (1) Agenţia percepe 
tarife pentru desecare, la 
solicitarea beneficiarilor, până la 
aplicarea abonamentului de 
irigaţii şi desecare. 
(2) Abonamentul se calculează şi 
se plăteşte distinct pentru fiecare 
dintre componentele/categoriile 
de lucrări. 
 

se reportează în anul următor.» 
 
 
92. Articolul 66 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:   
     «Art. 66. - (1) Agenţia suportă 
din bugetul propriu costurile 
aferente exploatării, întreţinerii şi 
reparării amenajărilor de 
îmbunătăţiri funciare. 
    (2) Până la aplicarea 
abonamentului de irigaţii şi 
desecare, Agenţia de Îmbunătăţiri 
Funciare percepe tarife pentru 
desecare, la solicitarea 
beneficiarilor. 
    (3) Prin hotărâre a Guvernului 
se stabilește termenul de punere în 
aplicare a abonamentului de 
irigații și desecare prevăzut la 
alin(2).»” 

15.   
 
 
Art. II. - --------------- Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, publicată în Monitorul 

12. Partea introductivă a 
articolului II se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    „Art. II. - 

 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
publicată în Monitorul Oficial al 
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Oficial al României, Partea I, nr. 
694 din 30 septembrie 2011, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin 

României, Partea I, nr. 694 din 30 
septembrie 2011, aprobată cu 
modificări şi completări prin

Legea nr. 
199/2012, cu completările 
ulterioare, se completează după 
cum urmează: 

 Legea 
nr. 199/2012, cu completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:” 

16.   
 
 
 
 
 
      „l) pune în funcţiune staţiile 
de desecare din zona ce urmează a 
fi afectată pentru prevenirea 
inundării localităţilor, a 
infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare precum şi pentru 
prevenirea accidentelor la 
construcţiile hidrotehnice;” 
 

(text OUG 22/2013) 
 
1. La articolul 4 alineatul (1), 
după litera l) se introduce o 
nouă literă, litera m), cu 
următorul cuprins: 
„

--------- 

m) desfăşoară activităţi de 

13. La articolul II, înaintea 
punctului 1 se introduce un nou 
punct, cu următorul cuprins: 
„Litera l) a alineatului (1) al 
articolului 4, se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
«l) pune în funcţiune staţiile de 
desecare din zona ce urmează a fi 
afectată pentru prevenirea inundării 
localităţilor, terenurilor agricole, a 
infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare precum şi pentru prevenirea 
accidentelor la construcţiile 
hidrotehnice;»” 
 
 
 
Nemodificat  
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furnizare a energiei electrice în 
conformitate cu prevederile legale 
în vigoare.” 

17.   
 
 
 
 
 
   „(11) 

 

Activităţile prevăzute la 
alin. (1) lit. l), precum şi costurile 
maxime generate de aceste 
activităţi se stabilesc de o comisie 
formată din reprezentanţii 
prefecturii, inspectoratelor pentru 
situaţii de urgenţă şi Agenţiei şi 
se aprobă prin ordin comun al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale şi al ministrului 
afacerilor interne.” 

(text OUG 22/2013) 
 

14. La  articolul II , după punctul 
1, se introduce un nou punct, 
punctul 11, cu următorul cuprins:  
 „11. La articolul 4, alineatul (11) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
    «(11) Activităţile prevăzute la alin. 
(1) lit. l) precum şi costurile maxime 
generate de aceste activităţi, se 
stabilesc de o comisie formată din 
reprezentanţii prefecturii, ai 
inspectoratelor pentru situaţii de 
urgenţă, ai Agenţiei Naţionale de 
Îmbunătăţiri Funciare şi ai 
Ministerului Finanţelor Publice. 
Costurile maxime generate de 
activitățile de la alin.(1) lit.l), 
precum şi sursa de finanțare a 
acestora, se aprobă prin ordin 
comun al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale, al ministrului 
afacerilor interne şi al ministrului 
finanțelor publice.

 

»” 



0 1 2 3 4 

 

 18 

18.   
 
 
2. La articolul 5, după litera ş) 
se introduce o nouă literă, litera 
t), cu următorul cuprins: 
     „

------------ 

t) efectuează activităţi de 
furnizare a energiei electrice către 
clienţi, precum şi alimentarea cu 
energie electrică a locurilor de 
consum aflate în administrarea 
furnizorului, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare.” 

15. La articolul II, punctul 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„ 2. La articolul 5, după litera ş) se 
introduc două noi litere, literele t) şi 
ţ)

 

, cu următorul cuprins: 
   «t) – Nemodificată  
 
 
 
 
 
 
    ţ) în calitate de lider de asociere, 
Agenţia poate reprezenta 
organizaţiile şi federaţiile 
utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii, membre ale Ligii 
utilizatorilor de apă, la procedura 
de achiziţie publică a energiei 
electrice necesară, tranzacţionată 
pe piaţa liberă.” 

19.  3. La articolul 11, după litera j) 
se introduce o nouă literă, litera 
k) , cu următorul cuprins: 
     „ ------------- k) sumele încasate ca urmare 
a furnizării energiei electrice către 
clienţi.” 

 Nemodificat   
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20.  4. La articolul 12, după litera c) 
se introduce o nouă literă,  
litera c1), cu următorul  
cuprins: 
     „c1

-------- 
) furnizarea energiei 

electrice către clienţi, precum şi 
alimentarea cu energie electrică a 
locurilor de consum aflate în 
administrarea Agenţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în 
vigoare;” 

Nemodificat   

21.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------- 

16. La articolul II, după punctul 4 
se introduc 2 noi puncte, punctele 
5 – 6, cu următorul cuprins: 
     „5. La articolul 12, după litera   
c1) se introduce o nouă literă, litera 
c2

   «c
), cu următorul cuprins:  

2

 

) lucrările de întreţinere şi de 
reparaţii la bunurile din 
amenajările de irigaţii, definite în 
anexa nr.2 la Legea nr.138/2004 a 
îmbunătăţirilor funciare, 
republicată, respectiv la prizele de 
apă pentru irigaţii, 
dragarea/decolmatarea şenalelor, 
andocarea şi reparaţiile specifice 
staţiilor de pompare de bază 
plutitoare, reparaţiile specifice 
staţiilor de pompare de bază fixe, 
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inclusiv cele reversibile, a staţiilor 
de repompare, precum şi a 
canalelor şi conductelor de 
aducţiune şi distribuţie a apei 
până la staţiile de pompare de 
punere sub presiune; » 
 
6. După articolul 12 se introduce un 
nou articol, art. 121, cu următorul 
cuprins:  
  „Art. 121. - Cheltuielile cu 
lucrările prevăzute la art.12 lit. c2) 
se suportă de către Agenţie, în 
limita prevederilor bugetare 
alocate de la bugetul de stat prin 
bugetul   Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale cu această 
destinație.” 

22.  Art. III. - Procedurilor privind 
transmiterea dreptului de 
proprietate asupra infrastructurii 
de îmbunătăţiri funciare 
aparţinând domeniului privat al 
statului, aflată în administrarea 
Agenţiei Naţionale de 
îmbunătăţiri Funciare, societăţilor 
comerciale, staţiunilor şi 
institutelor de cercetare şi 
producţie agricolă, unităţilor de 

------- 

Art. III. - (1) – Nemodificat  
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învăţământ agricol şi silvic, 
precum şi a altor instituţii publice, 
aflate în desfăşurare la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgentă le sunt 
aplicabile, până la finalizare, 
normele în vigoare la data 
începerii lor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
17. La articolul III se introduce un 
nou alineat, alin.(2), cu următorul 
cuprins: 
    „(2) Terenurile şi zonele de 
protecţie aferente, care nu au fost 
transmise în proprietate  odată cu 
infrastructura de îmbunătăţiri 
funciare din cadrul amenajărilor 
de irigaţii preluată anterior în 
proprietate  de către organizaţiile 
utilizatorilor de apă pentru irigaţii 
prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, se 
transmit la cerere, în folosinţă 
gratuită prin hotărâre a  
Guvernului, pe o perioadă de 49 
ani, cu drept de prelungire.” 

23.  Art. IV. - Litera e) a alineatului 
(6) al articolului 3 din 

-------- 
Legea nr. 

220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse 

Nemodificat   
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regenerabile de energie, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 577 din 13 
august 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
     „e) energia electrică produsă în 
centrale electrice fotovoltaice 
situate pe terenuri care, la data de 
31 decembrie 2013, erau în 
circuitul agricol;” 

24.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Art. III. - (1) Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
sub condiţia asumării de către 
Guvern a Strategiei sectorului de 

 

18. După articolul IV se introduce 
un nou articol, articolul V, cu 
următorul cuprins:  
    „Art. V. – Alin.(1) al art. III din 
Legea nr. 269/2015 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 4/2015 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
   „Art.III. - (1) Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
sub condiţia asumării de către 
Guvern, prin hotărâre  de Guvern 

 



0 1 2 3 4 

 

 23 

irigaţii, va primi în perioada   
2016-2020 suma de 1,015 
miliarde euro necesară reabilitării 
infrastructurii principale de 
irigaţii, după cum urmează: în 
anul 2016, 145 milioane euro, 
urmând ca în următorii 4 ani 
fondurile alocate să crească anual 
cu circa 17%, astfel încât să se 
atingă plafonul aprobat aferent 
programului de investiţii 
multianual.” 
 
 

a Programului Naţional de 
Reabilitare a  Infrastructurii 
Principale de Irigaţii, va primi în 
perioada 2016-2020 suma de 1,015 
miliarde euro necesară reabilitării 
infrastructurii principale de irigaţii, 
după cum urmează: în anul 2016, 
145 milioane euro, urmând ca în 
următorii 4 ani fondurile alocate să 
crească anual cu circa 17%, astfel 
încât să se atingă plafonul aprobat 
aferent programului de investiţii 
multianual.” 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii și Comisia pentru mediu 

 
 


	privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004,  pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

