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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
Comisia pentru industrii și servicii 

 
                      București, 07.02.2023 

                   Nr.4c-3/781/2022 
       
 
 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative în vederea 
reabilitării și/sau înființării infrastructurii principale de irigații și a 

infrastructurii de desecare și drenaj, precum și pentru sprijinirea investițiilor în 
producția și procesarea produselor agricole din România 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea unor acte normative în vederea reabilitării și/sau înființării 
infrastructurii principale de irigații și a infrastructurii de desecare și drenaj, 
precum și pentru sprijinirea investițiilor în producția și procesarea produselor 
agricole din România, provenit dintr-o propunere legislativă, transmis cu adresa nr. 
P.L.x. 717/2022 din 16 noiembrie 2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/781/2022 
din 17 noiembrie 2022. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1062/21.09.2022, avizează favorabilă  
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.5912/20.09.2022, a avizat 
favorabil proiectul de act normativ. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în ședința din 14 noiembrie 2022. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor acte 
normative în vederea reabilitării şi/sau înființării infrastructurii principale de irigații 
şi a infrastructurii de desecare şi drenaj, precum şi pentru sprijinirea investițiilor în 
producția şi procesarea produselor agricole din România. Potrivit expunerii de 
motive, proiectul vizează majorarea bugetului alocat Programului național de 
reabilitare şi/sau înființare a infrastructurii principale de irigații şi infrastructurii de 
desecare şi drenaj, de la 1,5 miliarde euro, în scopul acoperirii diferențelor de cost 
apărute în ultimii 6 ani şi al majorării suprafețelor acoperite de infrastructură de 
irigații la 2,5 milioane hectare, realizarea celui mai ecologic, eficient energetic 
(sistem gravitațional – costuri energetice minime), rapid şi economic (din 
perspectiva costurilor şi al timpului de realizare) proiect principal de irigații 
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„Canalul: Dunăre-Jiu-Olt-Argeşˮ care va deservi o arie vastă de suprafețe agricole 
din sudul țării, de la Mehedinți şi până la Argeş, în care se cultivă nu numai cereale, 
ci şi legume, fructe sau viță de vie, majorarea componentei nerambursabile acordată 
prin programul Agro IMM Invest până la maximum 25%, aplicată la valoarea 
finanțării garantate, astfel încât fermierii mici şi mijlocii să poată avea acces la 
echipamente de irigații şi la utilaje pentru prelucrarea produselor primare. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 07 
februarie 2023. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru 
modificarea unor acte normative în vederea reabilitării și/sau înființării 
infrastructurii principale de irigații și a infrastructurii de desecare și drenaj, precum 
și pentru sprijinirea investițiilor în producția și procesarea produselor agricole din 
România cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul aviz. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 

 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 
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Anexă 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Text acte normative  
 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

LEGE 
pentru modificarea unor acte normative în 

vederea reabilitării și/sau înființării 
infrastructurii principale de irigații și a 

infrastructurii de desecare și drenaj, precum și 
pentru sprijinirea investițiilor în producția și 
procesarea produselor agricole din România 

 

Nemodificat  

2.  Art.I. – Articolul III din Legea nr.269/2015 privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activității de îmbunătățiri funciare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.843 din 12 noiembrie 2015, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
 

Articol unic – Articolul III din 
Legea nr.269/2015 privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.4/2015 pentru 
modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de 
organizare a activității de 
îmbunătățiri funciare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.843 din 12 noiembrie 
2015, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică și se completează după 
cum urmează: 
 
Comisia pentru industrii și servicii 

Articolul II se 
elimină. 
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0 1 2 3 4 
3.  

 
Art.III. - (1) Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, sub condiţia asumării 
de către Guvern, prin hotărâre, a 
Programului naţional de reabilitare şi/sau 
înfiinţare a infrastructurii principale de 
irigaţii şi infrastructurii de desecare şi 
drenaj, primeşte suma de 1,500 miliarde 
euro necesară pentru reabilitarea acestor 
infrastructuri. 
(11) Suma prevăzută la alin.(1) se alocă 
până în anul 2027, cu încadrarea în limita 
fondurilor aprobate cu această destinaţie, 
respectiv suma de 1,500 miliarde euro. 
 

1. Alineatele (1) și (11) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
„(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
sub condiţia asumării de către Guvern, prin hotărâre, 
a Programului naţional de reabilitare şi/sau înfiinţare 
a infrastructurii principale de irigaţii şi infrastructurii 
de desecare şi drenaj, primeşte suma de 3,500 
miliarde euro necesară pentru reabilitarea acestor 
infrastructuri. 
 
 
(11) Suma prevăzută la alin.(1) se alocă până în anul 
2027, cu încadrarea în limita fondurilor aprobate cu 
această destinaţie, respectiv suma de 3,500 miliarde 
euro. 
 

Nemodificat  

4.   2. După alineatul  (11) se introduc două noi 
alineate, alin.(12) și (13), cu următorul cuprins: 
„(12) Din suma prevăzută la alin.(1), Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale finanţează 
construcţia Canalului: Dunăre-Jiu-Olt-Argeş, 
obiectiv de investiţii care va face parte integrantă 
din infrastructura principală de irigaţii. În 
termen de 90 de zile de la publicarea prezentei 
legi, Guvernul aprobă, prin hotărâre, indicatorii 
tehnico-economici ai Canalului, în acord cu 
Directiva 2000/60/CE - cadrul de politică 
comunitară în domeniul apei şi cu necesitatea 
asigurării eficienţei energetice a sistemelor de 
irigaţii. 
(13) Sumele prevăzute la art.III alin.(1) se pot 
acoperi din fonduri externe nerambursabile prin 
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în 

Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
limita sumelor alocate şi în conformitate cu 
prevederile şi regulile de eligibilitate aplicabile.” 
 

5.   Art.II. - La articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul de 
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - 
IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1029 din 27 
decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.209/2018, cu modificările şi 
completările ulterioare, alineatele (12) şi (32a) se 
modifică după cum urmează: 
 

Se elimină. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 

Perioada de 
valabilitate a 
schemei de 
ajutor de stat 
s-a încheiat. 
Promovarea 
încalcă 
legislația 
europeană. 

6.  (12) Subprogramul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie din domeniul agriculturii, 
pescuitului, acvaculturii şi sectorului 
alimentar AGRO IMM INVEST constă în 
acordarea de garanţii de stat în favoarea 
fiecărui beneficiar participant în program 
care solicită finanţare pentru nevoile 
curente de lucru sau pentru realizarea de 
investiţii, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la pct.II.2 art.3 alin.(3) şi (4) din 
Schema de ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-
19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.42/2020, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr.75/2020, cu modificările şi completările 

„(12) Subprogramul de susţinere a întreprinderilor 
mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, 
pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar 
AGRO IMM INVEST constă în acordarea de garanţii 
de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în 
program care solicită finanţare pentru nevoile curente 
de lucru sau pentru realizarea de investiţii, cu 
respectarea condiţiilor prevăzute la pct.II.2 art.3 
alin.(3) şi (4) din Schema de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19, 
aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2020, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.75/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare. Grantul acordat 
întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici 
cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor 
din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi 

Se elimină. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 

 

https://idrept.ro/00208749.htm
https://idrept.ro/00210022.htm
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0 1 2 3 4 
ulterioare. Grantul acordat întreprinderilor 
mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu 
capitalizare de piaţă medie, precum şi 
fermierilor din domeniul agriculturii, 
pescuitului, acvaculturii şi sectorului 
alimentar include şi o componentă 
nerambursabilă de maximum 10% din 
valoarea finanţării garantate, cu condiţia 
încadrării în plafonul de 345.000 euro 
pentru fiecare întreprindere care îşi 
desfăşoară activitatea în sectorul 
pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro 
pentru fiecare întreprindere care îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul 
producţiei primare de produse agricole, 
respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare 
întreprindere care îşi desfăşoară activitatea 
în sectorul alimentar. 
(32.a) Pentru creditele prevăzute la alin.(3) 
lit.a) şi b), destinate beneficiarilor care îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul 
agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi 
sectorului alimentar şi care aplică în cadrul 
Subprogramului de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi 
întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie din domeniul agriculturii, 
pescuitului, acvaculturii şi sectorului 
alimentar AGRO IMM INVEST, 
Ministerul Finanţelor subvenţionează 
valoarea comisionului de risc, a 
comisionului de administrare şi dobânzile 
în procent de 100%, precum şi componenta 

sectorului alimentar include şi o componentă 
nerambursabilă de maximum 20% din valoarea 
finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul 
de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi 
desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi 
acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare 
întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul producţiei primare de produse agricole, 
respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere 
care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(32a) Pentru creditele prevăzute la alin.(3) lit.a) şi b), 
destinate beneficiarilor care îşi desfăşoară activitatea 
în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi 
sectorului alimentar şi care aplică în cadrul 
Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, 
acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO 
IMMINVEST, Ministerul Finanţelor subvenţionează 
valoarea comisionului de risc, a comisionului de 
administrare şi dobânzile în procent de 100%, 
precum şi componenta nerambursabilă în valoare de 
maximum 20% aplicată la valoarea finanţării 
garantate, din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale, de la 
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nerambursabilă în valoare de maximum 
10% aplicată la valoarea finanţării 
garantate, din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale, 
de la titlul 55 «Alte transferuri» alineatul 
55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în 
cadrul schemelor de ajutor de stat», în 
cadrul unei scheme de ajutor de stat 
asociate acestui program. 
 

titlul 55 «Alte transferuri» alineatul 55.01.46 
«Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor 
de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de 
stat asociate acestui program.” 
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