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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, 

Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PL.x 398 din 28 octombrie 

2013. 

 

 

          PREŞEDINTE,                   PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE, 

          Iulian  IANCU                         Nini SĂPUNARU    Carmen Ileana MOLDOVAN          
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RAPORT COMUN  

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, 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 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
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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. 

La întocmirea raportului comun, 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, 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, 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 industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 16 septembrie 2015. La lucrări au fost  

prezenţi 18 deputaţi din totalul de 18 membri ai comisiei.  



0 1 2 3 4 

 

 4 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege sus 

menţionat în şedinţa din 22 septembrie 2015. La lucrări au fost prezenţi 36 deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţa din 24 septembrie 2015. La 

dezbaterile comisiei au fost prezenţi 8 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.  

    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. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii  au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

se 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 nr.1 la prezentul raport. 

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

 

               PREŞEDINTE,                                                          PREŞEDINTE,                                    PREŞEDINTE, 

                Iulian  IANCU                                                         Nini SĂPUNARU                                      Carmen Ileana MOLDOVAN           
 
                     SECRETAR                                                 SECRETAR                                                                 SECRETAR 
             Radu Bogdan ŢÎMPĂU                                                     Costel ŞOPTICĂ                                                         Daniel SUCIU 
 
               Consilier parlamentar,                                                                        Şef serviciu,                                                                Consilier parlamentar, 
Cristina DONEA şi Isabela Patricia ROBE                                                   Anton PĂŞTINARU                                                              Andreea Negulescu 
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AMENDAMENTE ADMISE   
 

În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   
 

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 
privind 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   

2.   Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 79 din 29 iunie 
2013 privind modificarea şi 

Articolul I. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 79 din 29 iunie 
2013 privind modificarea şi 
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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.  

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:  
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură  

3.   
 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind modificarea şi 

completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr. 

138/2004,  pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 

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

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 
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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 

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” 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

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.   
 
 
 
 
Art. 4. –  
c) realizarea de către proprietarii 

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

2. La articolul I, înaintea 
punctului 1 se introduce un nou 
punct cu următorul cuprins: 
 - Litera c) a alineatului (1) al 
articolului 4 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
  «c) realizarea de către 
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de teren a exploatării, întreţinerii 
şi reparaţiilor amenajărilor de 
îmbunătăţiri funciare situate pe 
terenurile pe care le deţin, 
inclusiv a lucrărilor de reabilitare, 
executare de investiţii şi 
suportarea costurilor acestor 
activităţi. Statul intervine prin 
Agenţie numai pentru finanţarea 
lucrărilor de investiţii care sunt 
efectuate pe terenuri proprietate 
publică şi privată a statului; 
 

(text Legea nr. 138/2004, 
republicată) 

 
 
 

proprietarii de amenajări de 
îmbunătăţiri funciare a 
exploatării, întreţinerii şi 
reparaţiilor amenajărilor de 
îmbunătăţiri funciare situate pe 
terenurile pe care le deţin sau, 
după caz, pe terenurile altora, 
cu acordul acestora, inclusiv a 
lucrărilor de reabilitare, 
executare de investiţii şi 
suportarea costurilor acestor 
activităţi. Statul intervine prin 
Agenţie numai pentru 
finanţarea lucrărilor de 
investiţii care sunt efectuate pe 
terenuri proprietate publică şi 
privată a statului;»” 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură si 
Comisia pentru mediu si echilibru 
ecologic 

6.  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 

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

 Nemodificat   
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conformitate cu prevederile legale 
în vigoare.” 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

3. La articolul I punctul 2, 
alineatul (1) al articolului 27  se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    „Art.27. - (1) Infrastructura 
secundară de irigaţii 
aparţinând domeniului privat al 
statului, aflată în administrarea 
Agenţiei, situată pe teritoriul 
unei organizaţii, se transmite, la 
cerere, în proprietatea 
organizaţiilor, prin hotărâre a 
Guvernului, cu următoarele 
condiţii rezolutorii: 
a) neîndeplinirea obiectului de 
activitate al organizaţiei de 
îmbunătăţiri funciare prevăzut 
în statut; 
b) neasigurarea integrităţii 
patrimoniului preluat de la 
Agenţie; 
c) nefinalizarea la termen, din 
vina organizaţiei a lucrărilor de 
reabilitare conform 
angajamentelor asumate; 
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d) nerespectarea prevederilor 
protocolului de transfer al 
infrastructurii de la Agenţie la 
organizaţia de îmbunătăţiri 
funciare; 
e) intrarea în stare de 
insolvenţă.” 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

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 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „(11) Infrastructura secundară 
de irigaţii aparţinând 
domeniului privat al statului, 
aflată în administrarea 
societăţilor comerciale, 
institutelor de cercetare şi 
producţie agricolă, unităţilor de 
învăţământ agricol şi silvic, 
precum şi a altor instituţii 
publice situată pe teritoriul unei 
organizaţii, se transmite, la 
cerere, în proprietatea acelei 
organizaţii, sub condiţiile 
rezolutorii prevăzute la alin. 
(1).” 
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Autori: 
Comisia pentru agricultură 

9.    
 
 
 
 
 
  Art. 27. -   
(2) Infrastructura de îmbunătăţiri 
funciare aparţinând domeniului 
privat al unităţilor administrativ-
teritoriale se transmite, la cerere, 
în proprietatea sau folosinţa 
organizaţiilor ori federaţiilor prin 
hotărâre a consiliului local, a 
consiliului judeţean sau al 
municipiului Bucureşti, în 
condiţiile legii. 

(text Legea nr. 138/2004, 
republicată) 

 
(3) Organizaţiile dobândesc 
dreptul de proprietate asupra 
infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare aparţinând domeniului 
public al statului sau unităţilor 

----------- 

5. La articolul I, după punctul 3 
se introduc două noi puncte, 
pct. 31 şi 32, cu următorul 
cuprins: 
„31. Alineatul (2) al articolului 
27  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    «(2)Infrastructura de 
îmbunătăţiri funciare aparţinând 
domeniului privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale se poate 
transmite, la cerere, în 
proprietatea organizaţiilor ori 
federaţiilor prin hotărâre a 
consiliului local, a consiliului 
judeţean sau al municipiului 
Bucureşti, sub condiţiile 
rezolutorii prevăzute la alin. 
(1).» 
 
 «32.  Alineatul (3) al articolului 
27 se abrogă.»” 
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administrativ-teritoriale, în 
condiţiile Legii nr. 213/1998, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

(text Legea nr. 138/2004, 
republicată) 

 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

10.  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 
Guvernului.” 

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

6. La articolul I punctul 4, 
alineatul (4) al articolului 27,  se 
abrogă. 
 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

 

11.  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 

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

7. La articolul I punctul 5, 
alineatul (41) al articolului 27, se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 
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Guvernului; 
      b) transmiterea, în 
proprietatea organizaţiei, a 
infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare.” 

12.  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 
organizaţii, se realizează din 
fonduri asigurate din bugetul 
Agenţiei, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare.” 
 
    (6) Transmiterea dreptului de 
folosinţă sau de proprietate 
asupra infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare aflate în 
proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice se face cu respectarea 

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

8. La articolul I, punctul 6 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
  „6. La articolul 27, alineatele 
(5) şi (6) ale se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
«(5)  Punerea în funcţiune a 
infrastructurii de irigaţii din 
domeniul privat al statului care 
face obiectul transmiterii la 
cerere, fără plată, în proprietatea 
unei organizaţii, se realizează din 
fonduri asigurate din bugetul 
Agenţiei sau de către organizaţii 
prin fonduri proprii sau atrase, 
cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare. 
   (6) Transmiterea dreptului de 
proprietate asupra infrastructurii 
de îmbunătăţiri funciare aflate în 
proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice se face cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare 
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prevederilor legale în vigoare 
privind publicitatea şi 
înregistrarea circulaţiei bunurilor 
imobile. 

(text Legea nr. 138/2004, 
republicată) 

 

privind publicitatea şi 
înregistrarea circulaţiei bunurilor 
imobile.»” 
 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

13.   
 
 
Art. 28. - (1) Federaţiile pot primi 
în folosinţă gratuită, în condiţiile 
legii, o parte dintr-o amenajare de 
îmbunătăţiri funciare sau o 
întreagă amenajare de 
îmbunătăţiri funciare aflată în 
proprietatea publică a statului. 
 
(text Legea nr. 138/2004, 
republicată)  
 
 
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.” 

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

9. La articolul I, după punctul 6 
se introduce un nou punct, pct. 
61, cu următorul cuprins:   
   „61. Articolul 28 se abrogă.” 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 
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(2) Condiţiile exploatării, 
întreţinerii şi reparaţiilor efectuate 
de federaţie asupra părţii de 
amenajare sau întregii amenajări 
de îmbunătăţiri funciare aflate în 
folosinţă gratuită, conform alin. 
(1), precum şi durata folosinţei 
sunt cuprinse în protocolul de 
transmitere a folosinţei gratuite. 
 
(text Legea nr. 138/2004, 
republicată) 
 
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.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  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 

 
 
 
 
 

10. La articolul I punctul 9, 
articolul 291 se modifică şi va 
avea  următorul cuprins: 
     „Art. 291. – (1) Prin mandat 
din partea ministerului, Agenţia 
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verifica periodic, din momentul 
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 

 
 
 
 
 
 
 

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

verifică periodic, din momentul 
transmiterii dreptului de 
proprietate şi folosinţă gratuită 
asupra infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare, 
organizaţiile şi federaţiile cu 
privire la respectarea 
condiţiilor rezolutorii precum şi 
a  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, proprietate 
sau nu respectă una dintre 
condiţiile rezolutorii prevăzute 
la art. 27 alin. (1), li se retrage, 
la propunerea Agenţiei, prin 
hotărâre a Guvernului, dreptul 
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federaţii au obligaţia de a preda 
Agenţiei infrastructura dobândită 
în starea în care a fost predată, 
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 

de folosinţă gratuită sau 
proprietate asupra 
infrastructurii preluate. 
Respectivele organizaţii şi 
federaţii au obligaţia de a preda 
Agenţiei infrastructura 
dobândită în starea în care a 
fost predată, inclusiv cu 
îmbunătăţirile aduse ulterior, 
conform unei proceduri 
aprobate prin ordin al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale. .” 
 
 
11. La articolul I punctul 9, 
articolul 292 se abrogă.  
 
 
 
 
 
 
  
Autori: 
Comisia pentru agricultură si 
mediu 
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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 
folosinţă.” 

15.   
 
 
 
 
 
Art.33. - Amenajările de 
îmbunătăţiri funciare, sistemele 
de irigaţii sau desecare şi drenaj şi 
lucrările de apărare împotriva 
inundaţiilor ori combatere a 
eroziunii solului pot fi de utilitate 
publică, în condiţiile legii. 
 
 

 

12. La articolul I, după punctul 
9 se introduc 14 noi puncte, 
punctele 10 - 23 , cu următorul 
cuprins: 
”10. Articolul 33 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:   
   «Art.33 – (1) Amenajările de 
îmbunătăţiri funciare, sistemele 
de irigaţii sau desecare şi drenaj şi 
lucrările de apărare împotriva 
inundaţiilor ori combatere a 
eroziunii solului pot fi de utilitate 
publică, în condiţiile legii. 
  (2) În vederea eliberării 
autorizaţiei de construcţie 
pentru realizarea şi reabilitarea 
infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare, la solicitarea 
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titularilor de autorizaţii: 
     a) prin derogare de la art. 6 
alin. (4) şi art. 7 alin. (1) lit b) 
din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, terenurile cuprinse 
în amenajările de îmbunătăţiri 
funciare, care nu sunt înscrise 
în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară, se pot identifica 
prin numărul de tarla şi de 
parcelă, prin titlu de 
proprietate şi proces verbal de 
punere în posesie, precum şi 
prin orice altă modalitate de 
identificare prevăzută de lege; 
     b) prin derogare de la 
prevederile art. 7 alin. (1) lit b) 
din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, contractele de 
concesiune, închiriere şi arendă 
încheiate, în condiţiile legii, de 
către titularii de autorizaţii cu 
proprietarii din perimetre de 
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exploatare constituie titluri 
pentru emiterea autorizaţiei de 
construire, dacă respectivele 
contracte cuprind explicit 
acordul proprietarilor pentru 
executarea lucrărilor de 
construcţii pe aceste terenuri.»   
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

16.    
 
 
Art. 39. –  
    (2) Amenajările de îmbunătăţiri 
funciare sau părţile unor 
amenajări de îmbunătăţiri 
funciare, prevăzute la alin. (1), se 
trec în conservare pentru o 
perioadă de până la 5 ani, 
perioadă în care acestea pot fi:  
 a) transmise în proprietate sau 
date în folosinţă gratuită unei 
organizaţii ori federaţii, potrivit 
legii; 
 b) vândute unui cumpărător 
privat, potrivit legii; 
 c) concesionate sau închiriate, 
potrivit legii; 

---------- 

11. Partea introductivă a 
alineatului (2) al articolului 39, 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
         «(2) Amenajările de 
îmbunătăţiri funciare sau părţile 
unor amenajări de îmbunătăţiri 
funciare, prevăzute la alin. (1), se 
trec în conservare pentru o 
perioadă de până la 15 ani, 
perioadă în care acestea pot fi: » 

 
 
 
 
 

 Autori: 
Comisia pentru agricultură 
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 d) scoase din funcţiune, potrivit 
legii; 
  c) valorificate, potrivit legii. 
 
(Text Legea 138/2004, republicată) 

17.  
 
 
Art.57. - (1) Contractul 
multianual se încheie de 
furnizorul de apă cu organizaţii 
sau federaţii pentru o perioadă de 
5 ani, cu obligaţia ca în fiecare an 
beneficiarul să plătească 
contribuţia proprie la tariful 
anual. 
    (2) Conform contractului 
sezonier, beneficiarul plăteşte un 
tarif sezonier pentru irigaţii. 
 

(Text Legea 138/2004, 
republicată) 

------- 

12.  Articolul 57 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:   
    «Art. 57. - (1) Contractul 
multianual se încheie de 
furnizorul de apă cu organizaţii, 
federaţii şi alţi beneficiari  pentru 
o perioadă de minim 5 ani. 
 
 
 
     (2) Contractul sezonier se 
încheie cu alţi beneficiari pentru 
un sezon de irigaţii. » 
 
 
Autori: 
Comisia pentru mediu si echilibru 
ecologic 

 

18.   
 
Art. 58.- Conform contractului 
multianual se plătesc următoarele 
tarife: 
    a) un tarif anual; 

-------- 

13. Articolul 58 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:   
    «Art. 58. - Conform 
contractului multianual sau 
sezonier se plăteşte un tarif de 
livrare a apei pentru irigaţii.» 
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    b) un tarif de livrare a apei 
pentru irigaţii. 

 
(Text Legea 138/2004, 

republicată) 
 

 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

19.      Art. 59. - (1) Tariful anual se 
calculează pentru fiecare punct de 
livrare a apei pentru irigaţii la 
care Agenţia livrează apă 
beneficiarilor. 
    (2) Tariful anual va acoperi 
costurile estimate de întreţinere şi 
reparaţii a infrastructurii de 
irigaţii din domeniul public şi 
domeniul privat al statului, aflată 
în administrarea Agenţiei. 
    (3) Cuantumul tarifului anual 
se va stabili pentru fiecare punct 
de livrare a apei pentru irigaţii, 
anterior încheierii contractului 
multianual. 

(Text Legea 138/2004, 
republicată) 

---------- 

14.  Articolul 59 se abrogă. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

 

20.   
 
Art. 60. - Structura tarifului anual, 
a tarifului pentru livrarea apei 
pentru irigaţii şi a tarifului 

-------- 

15. Articolul 60 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:   
    «Art. 60. - Structura tarifelor 
de livrare a apei pentru irigaţii 
în contractele multianuale şi 
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sezonier, modalitatea de ajustare 
periodică a acestora, termenul de 
aducere la cunoştinţa 
beneficiarilor a cuantumului 
acestor tarife, termenul de 
încheiere a contractelor 
multianuale şi termenul de plată 
de către beneficiari a tarifului 
anual se stabilesc prin normele 
metodologice privind calculul şi 
plata tarifelor pentru serviciile de 
îmbunătăţiri funciare, aprobate 
prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale*). 
--------------------------------- 
    *) A se vedea Ordinul ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale 
nr. 1.231/2005**) pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind calculul şi 
plata tarifelor pentru serviciile de 
îmbunătăţiri funciare, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 25 
ianuarie 2006. 
    *) Ordinul ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1231/2005 
a fost abrogat. A se vedea Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 
nr. 120/2011. 

(Text Legea 138/2004, 
republicată) 

sezoniere,  modalitatea de 
ajustare periodică a acestora, 
termenul de aducere la cunoştinţa 
beneficiarilor a cuantumului 
acestor tarife, termenul de 
încheiere a contractelor 
multianuale se stabilesc prin 
normele metodologice privind 
calculul şi plata tarifelor pentru 
serviciile de îmbunătăţiri funciare, 
aprobate prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale.» 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

21.  Art. 61. -  (1) În cazul neachitării 
de către beneficiari a tarifului --------- 

16. Articolul 61 se abrogă. 
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anual la termen, pentru anul 
respectiv, Agenţia poate rezilia 
contractul multianual, cu 
notificarea prealabilă a 
beneficiarului. 
    (2) Beneficiarul al cărui 
contract multianual a fost reziliat 
în condiţiile alin. (1) poate solicita 
încheierea unui nou contract 
multianual în anii următori, cu 
condiţia achitării oricăror sume 
restante datorate Agenţiei. 

(Text Legea 138/2004, 
republicată) 

 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

22.   
 
 
Art. 62. -(1) Beneficiarii pot 
reînnoi contractul multianual, cu 
condiţia notificării Agenţiei până 
la data de 31 iulie a anului în care 
contractul expiră. 
 
 
    (2) Agenţia încheie noi 
contracte multianuale sau le 
reînnoieşte pe cele în vigoare 
numai dacă cererea de prestări de 
servicii, ce face obiectul 

------ 

17. Alineatul (1) al articolului 62 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
      «Art. 62. - (1) Beneficiarii pot 
reînnoi contractul multianual, cu 
condiţia notificării Agenţiei până 
la data de 30 septembrie a anului 
în care contractul expiră.» 
 
 
18. Alineatul (2) al articolului 62 
se abrogă. 
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contractelor multianuale, implică 
irigarea a cel puţin 20% din 
suprafaţa deservită de punctele de 
livrare a apei pentru irigaţii, 
precum şi din suprafaţa întregii 
amenajări sau a părţii de 
amenajare aflate în administrarea 
sa. 
 

(Text Legea 138/2004, republicată) 

Autori: 
Comisia pentru agricultură 

23.   
 
 
Art. 63. - (1) Tariful de livrare a 
apei pentru irigaţii se calculează 
pe unitatea de volum de apă 
livrată de furnizor la punctul de 
livrare a apei pentru irigaţii. 
Tariful de livrare a apei pentru 
irigaţii cuprinde cheltuieli fixe şi 
cheltuieli variabile pentru sezonul 
de irigaţii. 
    (2) Tariful de livrare a apei 
pentru irigaţii va acoperi costul 
apei, costurile de transport al apei 
de la sursă sau priză la punctul de 
livrare a apei pentru irigaţii, prin 
intermediul infrastructurii de 
irigaţii din domeniul public şi 
domeniul privat al statului, aflată 

-------- 

19. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 63 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
     «Art. 63. - (1) Elementele de 
calcul ale tarifului de livrare a 
apei pentru irigaţii se calculează 
pe unitatea de volum de apă 
livrată de furnizor la punctul de 
livrare a apei pentru irigaţii şi 
se aprobă prin ordin al 
ministrului.    
       
      (2) Tariful de livrare a apei 
pentru irigaţii va acoperi costul 
apei, costurile de transport al apei 
de la sursă sau la priză la punctul 
de livrare a apei pentru irigaţii, 
prin intermediul infrastructurii de 
irigaţii din domeniul public şi 
domeniul privat al statului, aflată 
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în administrarea Agenţiei. 
Costurile de transport includ 
cheltuielile administrative şi cele 
cu energia electrică şi termică 
pentru pomparea apei, cele cu 
salarizarea personalului, 
cheltuielile administrative ale 
sediului central, ale sediilor 
filialelor, precum şi alte asemenea 
cheltuieli. Tariful de livrare a apei 
pentru irigaţii nu cuprinde 
costurile de întreţinere şi reparaţii, 
care se acoperă din tariful anual. 
 
(Text Legea 138/2004, republicată) 

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 fonduri ale 
Agenţiei. Sumele încasate din 
tariful de livrare a apei pentru 
irigaţii şi rămase neutilizate la 
finele anului se reportează în 
anul următor.» 
 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

24.       
 
Art. 65. - (1) Orice beneficiar care 
are acces la o amenajare de 
irigaţii aflată în administrarea 
Agenţiei poate încheia cu aceasta 
contracte sezoniere, în condiţiile 
legii. 
 
 
 

-------- 

20. Alineatul (1) al articolului 65 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
     «Art. 65. - (1) Orice beneficiar 
care are acces la o amenajare de 
irigaţii aflată în administrarea 
Agenţiei poate încheia cu aceasta 
contracte multianuale/sezoniere, 
în condiţiile legii.» 
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    (2) Beneficiarul care a încheiat 
un contract sezonier achită către 
Agenţie un tarif sezonier în 
funcţie de volumul de apă 
consumat, conform condiţiilor 
contractuale, care pot prevedea ca 
plata să se efectueze anterior 
livrării apei. 
 
(Text Legea 138/2004, republicată) 

21. Alineatul (2) al articolului 65 
se abrogă. 
 
 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

25.   
 
Art. 66.- Agenţia poate percepe 
tarife beneficiarilor sistemelor şi 
amenajărilor de desecare şi drenaj 
şi ai lucrărilor de apărare 
împotriva inundaţiilor şi de 
combatere a eroziunii solului 
aflate în administrarea sa. Tarifele 
se calculează separat pentru 
fiecare amenajare sau lucrare, pe 
baza costurilor fixe şi a costurilor 
variabile, după caz, de exploatare, 
întreţinere şi reparaţii ale acelei 
amenajări sau lucrări. 
(Text Legea 138/2004, republicată) 

 

22. Articolul 66 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:   
     «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/ categorii de 
lucrări.» 
 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

 

26.   
 
 
Art. 72. - Răspunderea pentru 

 

23. Articolul 72 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:   
     «Art. 72. - Răspunderea pentru 
coordonarea activităţilor de 
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coordonarea activităţilor de 
îmbunătăţiri funciare revine 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
sau oricărei alte autorităţi publice 
centrale căreia i se atribuie 
răspunderea pentru sectorul 
îmbunătăţirilor funciare. 
 
(Text Legea 138/2004, republicată) 

îmbunătăţiri funciare revine 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale sau oricărei 
alte autorităţi publice centrale 
căreia i se atribuie răspunderea 
pentru sectorul  îmbunătăţirilor 
funciare.»” 
 

27.   
 
 
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 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: 

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

13. 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 României, 
Partea I, nr. 694 din 30 
septembrie 2011, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 199/2012, cu 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează:” 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 
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28.  1. La articolul 4 alineatul (1), 
după litera l) se introduce o 
nouă literă, litera m), cu 
următorul cuprins: 
      „m) desfăşoară activităţi de 
furnizare a energiei electrice în 
conformitate cu prevederile legale 
în vigoare.” 

--------- 

Nemodificat   

29.  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.” 

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

Nemodificat   

30.   
 
 
 
 
 
 
Art. 7. -  (1) Beneficiarii 
terenurilor deţinute în baza unui 
titlu valabil de proprietate ori de 
folosinţă în amenajările de 

 

14. La articolul II, după punctul 
2 se introduc 9 noi puncte, 
punctele 21  - 29 , cu următorul 
cuprins 
  „21 . Alineatul (1) al articolului 
7 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  «Art.7. - (1) Beneficiarii 
terenurilor deţinute în baza unui 
titlu valabil de proprietate ori de 
folosinţă în amenajări de irigaţii 
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îmbunătăţiri funciare sau în afara 
acestora, care beneficiază direct 
sau indirect de lucrările de 
îmbunătăţiri funciare, sunt 
obligaţi să achite Agenţiei un tarif 
de îmbunătăţiri funciare, denumit 
în continuare tarif IF, 
corespunzător următoarelor 
componente/categorii de lucrări: 

a) administrarea 
amenajărilor de irigaţii; 
    b) administrarea, exploatarea, 
întreţinerea şi repararea 
amenajărilor de desecare cu 
evacuare a apei prin pompare; 
    c) administrarea, exploatarea, 
întreţinerea şi repararea 
amenajărilor de desecare cu 
evacuare gravitaţională a apei; 
 
    d) administrarea, întreţinerea şi 
repararea lucrărilor de combatere 
a eroziunii solului.  
    Tariful IF se calculează şi se 
plăteşte distinct pentru fiecare 
dintre cele 4 
componente/categorii de lucrări. 
 
 

declarate de utilitate publică, de 
desecare şi drenaj, care 
beneficiază direct de aceste 
lucrări, sunt obligaţi să achite 
Agenţiei un abonament de 
irigaţii şi desecare, 
corespunzător următoarelor 
componente/ categorii de lucrări: 

a) exploatarea, întreţinerea 
şi repararea amenajărilor de 
irigaţii de utilitate publică; 

b) exploatarea, întreţinerea şi 
repararea amenajărilor de 
desecare cu evacuare a apei prin 
pompare; 

c) exploatarea, întreţinerea şi 
repararea amenajărilor de 
desecare cu evacuare 
gravitaţională a apei; 
Abonamentul se calculează şi se 
plăteşte distinct pentru fiecare 
dintre cele 3 componente/ 
categorii de lucrări. »” 
 
 
 
22.  La articolul 7, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (11), cu următorul 
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(2) Prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
cu avizul Consiliului Concurenţei, 
se aprobă modul de calcul şi de 
colectare, precum şi termenele de 
plată aferente tarifului IF. 
 
 
 
    (3) Cuantumul tarifului IF 
calculat pentru un an calendaristic 
se aprobă anual, până la 30 iunie a 

cuprins: 
    «(11) Federaţiile şi 
organizaţiile de îmbunătăţiri 
funciare independente de 
Agenţie  care au preluat 
infrastructura de irigaţii, pot 
încasa abonamentul aferent 
amenajării de irigaţii cu 
condiţia utilizării acestuia 
pentru întreţinere, exploatare şi 
pază. Federaţiile şi organizaţiile 
care încasează abonamentul vor 
justifica aceste sume şi se vor 
supune organelor de control 
abilitate de lege.» 
   
23. Alineatul (2) al articolului 7 
se abrogă. 
 
 
 
 
 
24. Alineatul (3) al articolului 7, 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
   «3) Cuantumul abonamentului 
se aprobă anual de către consiliul 
de conducere al Agenţiei, până la 
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fiecărui an pentru anul următor,  
de către Consiliul de conducere al 
Agenţiei, la propunerea 
directorului general al acesteia şi 
se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea IV-a, in termen 
de 5 zile de la aprobare. 
 
(Text Ordonanţa de Urgentă 
nr.4/2015) 
 
    (4) Cuantumul tarifului IF 
pentru anul 2013 se transmite 
pentru publicare în Monitorul 
Oficial al României, Partea IV-a, 
în termen de 5 zile de la aprobare. 
 
 
 
    (5) Soldul tarifului IF rămas 
neutilizat la finele anului se 
evidenţiază într-un cont distinct, 
se reportează în anul următor şi se 
utilizează cu aceeaşi destinaţie. 
    (6) Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi Agenţia 
procedează la compensarea 
debitelor, reprezentând tariful IF, 
constatate de Agenţie, cu sumele 

data 30 decembrie a fiecărui an 
pentru anul următor, şi se publică 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a.» 
 
25 .  Alineatul (4) al articolului 7 
se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
26. Alineatele (5) şi (6) ale 
articolului 7 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:  
   «(5) Soldul abonamentului 
rămas neutilizat la finele anului se 
evidenţiază într-un cont distinct, 
se reportează în anul următor şi se 
utilizează cu aceeaşi destinaţie. 
    (6) Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Agenţia, 
federaţiile şi organizaţiile de 
îmbunătăţiri funciare 
independente de Agenţie 
procedează la compensarea 
debitelor, reprezentând 
abonamentul de irigaţii şi 
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cuvenite beneficiarilor prevăzuţi 
la alin. (1) cu titlu de susţinere 
financiară a agriculturii de către 
stat, prevăzute anual cu această 
destinaţie în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
şi având ca sursă de finanţare 
exclusiv bugetul de stat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------- 
 
 
 
 
 
 

desecare, constatate de Agenţie, 
federaţii şi organizaţii, cu 
sumele cuvenite beneficiarilor 
prevăzuţi la alin. (1) cu titlu de 
susţinere financiară a agriculturii 
de către stat, prevăzute anual cu 
această destinaţie în bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi având ca 
sursă de finanţare exclusiv 
bugetul de stat.» 
 
27. La articolul 7, după alineatul 
(6) se introduce un nou alineat, 
alineatul (61), cu următorul 
cuprins: 
      «61) Sumele care nu pot fi 
compensate conform 
prevederilor alin. (6) vor fi 
recuperate de Agenţie, federaţii 
şi organizaţii independente de 
Agenţie de la beneficiarii 
prevăzuţi la alin. (1).» 
 
28. Alineatul (7) al articolului 7 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    «(7) Modalitatea de 
compensare sau recuperare 
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    (7) Modalitatea de compensare 
se stabileşte prin hotărârea 
Guvernului prevăzută la alin. (2). 
 
 
 
Art. 11.  
    a) tariful IF şi tarife percepute 
beneficiarilor activităţilor de 
îmbunătăţiri funciare; 
 

prevăzută la alin. (6) şi (61) se 
stabileşte prin ordin al 
ministrului.» 
 
 
29. Litera a) a articolului 11 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
   «a)  abonamentul de irigaţii şi 
desecare şi tarife percepute 
beneficiarilor activităţilor de 
îmbunătăţiri funciare;»” 
 
  
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

31.  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   

32.  Art. 12. –  
b) 
(v) lucrările de întreţinere şi 
reparaţii de natura investiţiilor la 
prizele de apă pentru irigaţii, 
dragarea/decolmatarea şenalelor, 
andocarea şi reparaţiile specifice 

-------- 

15. La articolul II, după punctul 
3 se introduce un nou punct, 
punctul 31, cu următorul 
cuprins: 
 „31. La articolul 12 litera b), 
punctul (v)  se abrogă.” 
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staţiilor de pompare plutitoare, 
reparaţiile accidentale, 
intervenţiile pentru înlăturarea 
efectelor calamităţilor naturale 
asupra infrastructurii de irigaţii; 
 

 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

33.  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   

34.   
 
 
 

-------  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

----------  
 
 
 
 
 
 
 

16. La articolul II, după punctul 
4 se introduc 3 noi puncte, 
punctele 5 – 7, cu următorul 
cuprins: 
     „5. La articolul 12, după 
litera   c1) se introduce o nouă 
literă, litera c2) cu următorul 
cuprins:  
   «c2) lucrările de întreţinere şi 
reparaţii la prizele de apă 
pentru irigaţii, 
degradarea/decolmatarea 
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------------  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 17. -  (1) Cuantumul tarifelor 
anuale şi al tarifelor de livrare a 
apei pentru irigaţii, stabilite în 
condiţii concurenţiale, se aprobă 
de către directorul general al 
Agenţiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

şenalelor, andocarea şi 
reparaţiile specifice staţiilor de 
pompare plutitoare, reparaţiile 
accidentale, intervenţiile pentru 
înlăturarea efectelor 
calamităţilor naturale asupra 
infrastructurii de irigaţii.» 
 
 
6. După litera k4) a articolului 
12, se introduce o nouă literă, 
litera k5) cu următorul cuprins:  
«k5) asigurarea pazei şi protecţiei 
infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare din cadrul amenajărilor 
de îmbunătăţiri funciare pe care le 
administrează, exploatează, 
întreţine şi repară.»  
 
 
7. Alineatele (1) şi (3) ale 
articolului 17 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:  
    «Art. 17. - (1) Cuantumul 
tarifelor de livrare a apei pentru 
irigaţii se aprobă de către 
consiliul de conducere, la 
propunerea directorului general 
al Agenţiei.” 
  ------------------ 
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  (3) După propunerea de către 
consiliul de unitate de 
administrare sau, după caz, de 
consiliul de filială şi aprobarea de 
către directorul general al 
Agenţiei a unor tarife pentru noi 
puncte de livrare a apei pentru 
irigaţii sau după aprobarea 
tarifelor reactualizate, cuantumul 
aprobat al acestor tarife se 
transmite pentru publicare la 
Monitorul Oficial al României, 
Partea IV-a, în termen de 5 zile de 
la data aprobării. 

 

     „(3) După avizarea de către 
consiliul de unitate de 
administrare sau, după caz, de 
consiliul de filială şi aprobarea de 
către consiliul de conducere, la 
propunerea directorului general al 
Agenţiei a unor tarife pentru noi 
puncte de livrare a apei pentru 
irigaţii sau după aprobarea 
tarifelor reactualizate, cuantumul 
aprobat al acestor tarife se 
transmite pentru publicare la 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, în termen de 5 zile 
de la data aprobării .»” 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură si 
Comisia pentru mediu si echilibru 
ecologic 

35.  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 

---------- 

 Nemodificat   
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institutelor de cercetare şi 
producţie agricolă, unităţilor de 
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. 

 
(text Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 79/2013) 
36.  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 
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;” 

----------- 

Nemodificat   
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(text Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 79/2013) 

37.   

 

17. După articolul IV se 
introduc două noi articole, 
articolele V şi VI, cu următorul 
cuprins:  
    „Art. V. – În termen de 
maximum 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă,    la propunerea 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, se vor 
supune aprobării Guvernului 
prin hotărâre normele 
metodologice de aplicare.   
 
   Art. VI. – (1) Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 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 
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circa 17% astfel încât, să se 
atingă plafonul aprobat aferent 
programului de investiţii 
multianual. 
 (2) Sumele rămase neutilizate 
la finele anului se reportează în 
anul următor şi se utilizează cu 
aceeaşi destinaţie.”  
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

38.   

 

Art. II. -  În termen de 60 de 
zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legii, prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, cu avizul 
Consiliului Concurenţei, se 
aprobă modul de calcul şi de 
colectare, precum şi termenele 
de plată aferente 
abonamentului de irigaţii şi 
desecare.   
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

 

39.   

 

Art. III. - La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, punctul 
2 al art. I şi art. II din 
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Ordonanţa 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 şi 
Hotărârea Guvernului 
nr.1080/2013 privind modul de 
calcul şi de colectare, precum şi 
termenele de plată aferente 
tarifului de îmbunătăţiri 
funciare se abrogă.”  
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 

40.   

 

Art.  IV  -  Legea 
îmbunătăţirilor funciare nr. 
138/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege se va 
republica în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură 
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	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
	14. La articolul II, după punctul 2 se introduc 9 noi puncte, punctele 21  - 29 , cu următorul cuprins
	  „21 . Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
	  «Art.7. - (1) Beneficiarii terenurilor deţinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă în amenajări de irigaţii declarate de utilitate publică, de desecare şi drenaj, care beneficiază direct de aceste lucrări, sunt obligaţi să achite Agenţiei un abonament de irigaţii şi desecare, corespunzător următoarelor componente/ categorii de lucrări:

