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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 

nr.138/2004, cu modificările şi completările ulterioare  
 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, transmis cu adresa nr.PL.X. 499 din 24 mai 2006 şi înregistrat sub nr.24/322/24.05.2006. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere 
favorabil al Guvernului. 

Proiectul de lege are ca obiect prorogarea termenului prevăzut la art.67 alin.(2) pentru sezonul de irigaţii al anului 
2006 şi modificarea art.84 alin.(1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, 
republicată. 
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La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Dănuţ Apetrei  - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale . 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat  în unanimitate,  în şedinţa din 30 mai 2006. 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 mai 2006. 
Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări şi completări a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:  
 

Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.138/2004 

 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0     1 2 3 4

1.   Titlul legii
LEGE 

pentru modificarea şi 
completarea Legii
îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare 

 
 

pentru modificarea şi 
completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004”  

 

Titlul legii va avea următorul 
cuprins: 

„LEGE 

 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

 
Deputat: Ioan Munteanu - PSD 
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2.  ART.I. Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.369 
din 28 aprilie 2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

Art. I. - Nemodificat. 
 
 

 
 
 

3.   1. La articolul 40, după 
alineatul (1) se introduce un 
alineat nou, alin.(2), cu 
următorul cuprins: 
„(2) Sunt exceptate de la 
prevederile alin.(1) activităţile 
curente de întreţinere în 
amenajările de îmbunătăţiri 
funciare de utilitate publică, 
care se vor executa de către 
Administraţie.” 
 
Deputat: Adrian Semcu - PNL  

 
 
 
Pentru a da 
posibilitatea 
autoîntreţinerii 
în amenajări. 

4.  
 
Art.41. – (3) 
e) tarife de prestări de servicii 
de alimentare cu apă a unor 

1. La articolul 41, litera e) a 
alineatului (3) va avea 
următorul cuprins: 
„e) tarife de prestări servicii 
de alimentări cu apă a unor 

2. La articolul 41, litera e) a 
alineatului (3) va avea 
următorul cuprins: 
„„e) tarife de prestări servicii de 
alimentare cu apă a unor 

 
 
 
Pentru claritatea 
exprimării. 
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localităţi, amenajări piscicole, 
incinte agricole şi industriale. 

localităţi, amenajări piscicole, 
incinte agricole şi industriale 
şi de evacuare a apelor 
pluviale, menajere şi 
industriale uzate, ce
respectă normele în
vigoare.” 

 
 

localităţi, incinte agricole şi 
industriale, a unor amenajări 
piscicole şi de evacuare a apelor 
pluviale, menajere şi industriale 
uzate, ce respectă normele în 
vigoare.” 
 
Deputat: Ioan Munteanu - PSD 

5.  2. La articolul 41, după 
litera e) a alineatului (3) se 
introduc trei litere noi, lit.f-
h), cu următorul cuprins: 
„f) tarife pentru eliberarea 
avizelor tehnice şi de 
specialitate, precum şi a 
avizelor şi acordurilor de 
scoatere din circuitul agricol; 
g) sume încasate din
dezafectarea infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare, ca 
urmare a scoaterii din 
circuitul agricol a suprafeţelor 
ocupate cu lucrări de 
îmbunătăţiri funciare; 

 Lit. g) – Nemodificată 

h) valorificarea materialului 
lemnos rezultat în urma 
lucrărilor de întreţinere şi 
regenerare a plantaţiilor 

3. La articolul 41, după litera e) 
a alineatului (3) se introduc trei 
litere noi, lit.f-h), cu următorul 
cuprins: 
Lit. f) - Nemodificată 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
h) valorificarea materialului 
lemnos rezultat în urma lucrărilor 
de întreţinere şi regenerare a 
plantaţiilor silvice pentru  

 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
redactării 
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silvice de combatere a 
eroziunii solului.” 

combaterea eroziunii solului.” 
 
Deputat: Ioan Munteanu - PSD 

6. Art. 41.- (4) 
 
 
„b) acţiunile de apărare 
împotriva inundaţiilor, 
fenomenelor meteorologice 
periculoase şi accidentelor la 
construcţiile hidrotehnice, 
precum şi constituirea 
stocurilor de materiale şi 
mijloace de apărare, total de 
la bugetul de stat. 
 

 4. La articolul 41, litera b) a 
alineatului 4 va avea următorul 
cuprins: 
„b) acţiunile de apărare împotriva 
inundaţiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase şi 
accidentelor la construcţiile 
hidrotehnice, precum şi 
constituirea stocurilor de 
materiale şi mijloace de apărare, 
mijloace de intervenţie şi 
amortizare, mijloace fixe şi 
echipamente de protecţie, 
siguranţă şi cazarmament care 
se realizează conform 
normativelor în vigoare, total de 
la bugetul de stat.” 

 
Pentru a 
cuprinde toate 
cheltuielile 

 
Deputat: Adrian Semcu – PNL 
 

 
 
 

7. Art.67. –  
 
 
(2) Subvenţiile se acordă 
numai dacă organizaţiile şi 

3. La articolul 67, alineatul 
(2) va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Subvenţiile pentru 
sezonul de irigaţii al fiecărui 

5. Nemodificat 
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federaţiile au achitat
contribuţia proprie la tarifele 
anuale, începând cu data de 
31 martie 2005. 

 an se acordă numai 
organizaţiilor şi federaţiilor 
care au achitat contribuţiile 
proprii la tarifele anuale până 
la data de 31 ianuarie.”  
 

 
 
 
 

8.  4. La articolul 67, după 
alineatul (2) se introduc 
două alineate noi, alin.(21) şi 
(22), cu următorul cuprins:  
„(21) Pentru sezonul de 
irigaţii al anului 2006, 
termenul prevăzut la alin.(2) 
se prorogă până la data de 31 
iulie 2006. 
(22) De prevederile alin.(2) 
beneficiază pentru anul 2006 
şi asociaţiile utilizatorilor de 
apă pentru irigaţii, înfiinţate 
în conformitate cu dispoziţiile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.147/1999 
privind asociaţiile 
utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.573/2001.”  
 

Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deputat: Vasile Mocanu 
Deputat: Ioan Munteanu 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă, 
completările au 
fost cuprinse la 
Art.II 
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9.   6. La articolul 73, după litera o) 
se introduce o literă nouă, lit.p), 
cu următorul cuprins: 
„p) aplică măsurile prevăzute la 
art.38 alin.(2) lit.b) şi c) prin 
Agenţia Domeniilor Statului, iar 
cele prevăzute la lit. a), d), e) şi 
f) prin Administraţie.” 
 
Deputat: Adrian Semcu - PNL 

 
 
Pentru o mai 
bună organizare 
şi aplicare a 
măsurilor. 

10. Art.77. –  
(2) Planul de reorganizare 
globală a SNIF cuprinde 
următoarele:  
a) serviciile de îmbunătăţiri 
funciare şi alte servicii 
conexe ce se vor presta de 
SNIF pentru Administraţie şi 
se vor achiziţiona prin 
negociere cu o singură sursă, 
conform legii, în primii 2 ani 
de la data înfiinţării 
Administraţiei; 
b) natura relaţiilor 
contractuale dintre SNIF şi 
Administraţie, după expirarea 
perioadei de 2 ani de la data 
înfiinţării Administraţiei; 

 7. La articolul 77, literele a) şi 
b) ale alineatului (2) vor avea 
următorul cuprins: 
„a) serviciile de întreţinere şi 
reparaţii a infrastructurii de 
îmbunătăţiri ce se vor presta de 
SNIF sau de societăţile 
comerciale rezultate din 
divizarea SNIF pentru 
Administraţie şi se vor achiziţiona 
prin negociere cu o singură sursă, 
conform legii, în primii 3 ani de la 
data înfiinţării Administraţiei; 
b) natura relaţiilor contractuale 
dintre SNIF sau societăţile 
comerciale rezultate din 
divizarea SNIF, pe de o parte, şi 
Administraţie, pe de altă parte, 

 
 
 
Pentru corelare 
cu prevederile 
legale în vigoare. 
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după expirarea perioadei de 3 ani 
de la data înfiinţării 
Administraţiei;” 
 
Deputat: Adrian Semcu – PNL 
 

11.  
 
 
Art.84. – (1) Pentru a 
beneficia de drepturile
acordate de prezenta lege, în 
termen de un an de la data 
intrării în vigoare a 
acesteia, asociaţiile 
utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii înfiinţate în
conformitate cu Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului
nr.147/1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.573/2001, se
reorganizează şi se
înregistrează ca organizaţii 
ale utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi. 

 

 

 

 
 

„Art.84.- (1) Pentru a 
beneficia de drepturile 
acordate de prezenta lege, 
asociaţiile utilizatorilor de 
apă pentru irigaţii, înfiinţate 
în conformitate cu Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.147/1999 privind 
asociaţiile utilizatorilor de 
apă pentru irigaţii, se 
reorganizează şi se 
înregistrează ca organizaţii 
ale utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi.”  

5. La articolul 84, alineatul 
(1) va avea următorul 
cuprins: 

 
 
 
 

8. Nemodificat  
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12.  Art.86. - În primii 2 ani de la 
înfiinţare Administraţia va 
contracta achiziţia de servicii 
de îmbunătăţiri funciare şi 
alte servicii conexe cu SNIF, 
prin negociere cu o singură 
sursă, potrivit legii. În 
cazurile în care SNIF nu 
poate presta aceste servicii, 
Administraţia va atribui 
contractele de prestări de 
servicii unor terţi furnizori în 
condiţiile art.40. 

9. Articolul 86 va avea 
următorul cuprins: 
„În primii 2 ani de la înfiinţare 
Administraţia va contracta
achiziţia de servicii de întreţinere 
şi reparaţii cu SNIF, prin 
negociere cu o singură sursă, 
potrivit legii. În cazurile în care 
SNIF nu poate presta aceste 
servicii, Administraţia va atribui 
contractele de prestări de servicii 
unor terţi furnizori în condiţiile 
art.40 alin.(1). Lucrările de 
întreţinere curente se vor 
executa de către Administraţie.”

 
Pentru a da 
posibilitatea 
Administraţiei 
să-şi execute 
lucrările curente 
de întreţinere. 

 
Deputat: - Adrian Semcu - PNL 
Deputat: Romică Andreica - PNL 

 
 

13.   
 
Art.95. – La 2 ani de la data 
înfiinţării Administraţiei, 
Ordonanţa de urgenţă a 
guvernului nr.23/2000 privind 
înfiinţarea Societăţii 
Naţionale „Îmbunătăţiri 
Funciare” – S.A. prin 
reorganizarea Regiei 

10. Articolul 95 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.95. – La 2 ani de la data 
înfiinţării Administraţiei, 
Ordonanţa de urgenţă a 
guvernului nr.23/2000 privind 
înfiinţarea Societăţii Naţionale 
„Îmbunătăţiri Funciare” – S.A. 
prin reorganizarea Regiei 
Autonome a Îmbunătăţirilor 
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Autonome a Îmbunătăţirilor 
Funciare, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.440/2001, se 
abrogă. Pe aceeaşi dată, prin 
hotărâre a Guvernului, se 
înfiinţează Societatea 
Comercială „Îmbunătăţiri 
Funciare” – S.A. prin 
reorganizarea SNIF. 

Funciare, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea 
nr.440/2001, se abrogă. După 
această dată, prin hotărâre a 
Guvernului, SNIF se 
reorganizează prin divizare în 
două societăţi comerciale care 
vor asigura prestarea serviciilor 
de îmbunătăţiri funciare şi alte 
servicii în domeniul 
construcţiilor şi comerţului.” 
 
Deputat: Dumitru Pardău – PNL 
Deputat: Ionel Palăr - PNL 

14.   ART. II. – (1) Pentru sezonul de 
irigaţii al anului 2006, termenul 
prevăzut la art.67 alin.(2) se 
prorogă până la data de 31 iulie 
2006. 
(2) De prevederile art.67  alin.(2) 
beneficiază pentru anul 2006 şi 
asociaţiile utilizatorilor de apă 
pentru irigaţii, înfiinţate în 
conformitate cu dispoziţiile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.147/1999 privind 
asociaţiile utilizatorilor de apă 
pentru irigaţii, aprobată cu 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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modificări şi completări prin 
Legea nr.573/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Deputat: Adrian Semcu 
Deputat: Ioan Munteanu 
Deputat: Nicolae Popa 

 
Comisia a propus aprobarea proiectului cu 25 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri. 
 
 

 
         VICEPREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
 

                                           Adrian SEMCU                                      Ioan MUNTEANU  
 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier, dr.Anton PĂŞTINARU 
                Expert, Adrian GOŢA 
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