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 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-Bărăgan”, trimis Comisiei 

pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice pentru dezbatere în fond cu adresa 

nr. PLx.127 din 24 martie 2014, înregistrat cu nr.4c-6/98 din 24 martie 2014, respectiv cu 

nr.4c-4/150 din  25 martie 2014. 

 

 
 

 
                VICEPREŞEDINTE,                    PREŞEDINTE, 

 
   Laurențiu NISTOR             Nini SĂPUNARU 
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COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, 

SILVICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI 
SERVICII  SPECIFICE 

 
Bucureşti,  3 iunie 2014 
Nr.4c-4/177 

PLx.127/2014 
 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-Bărăgan” 

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

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome 

„Administraţia Canalului Siret-Bărăgan”, transmis cu adresa nr.PL.x  127 din 24 martie 2014, înregistrat cu nr.4c-4/150/25 martie 2014, 

respectiv cu nr.4c-6/98 din 24 martie 2014. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 17 martie 2014, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constituţia României, republicată.  

Consiliului Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 11/07.01.2014. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-11/360 din 8 aprilie 

2014. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-7/128 din 3 aprilie 2014. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-2/173 din 17 aprilie 2014. 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-27/72 din 25 martie 

2014.. 

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 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 înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-Bărăgan”, constituită 

ca persoană juridică de drept public sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine prin transferul 

din patrimoniul Administraţiei Naţionale „Apele Române” a tuturor bunurilor aferente obiectivului de investiţii „Canalul Siret Bărăgan”, 

bunuri imobile proprietatea publică a statului şi care va desfăşura activitate de interes public naţional. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 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 2 aprilie 2014. La lucrări au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 36 membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din 

3 iunie 2014. La lucrări au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 
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    La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Alexandru Năstase, secretar de stat în cadrul Departamentului pentru 

proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia 

Canalului Siret-Bărăgan”, cu amendamentele admise prevăzute în anexa la prezentul raport. 

Proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

    VICEPREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE, 
 

         Laurențiu NISTOR                   Nini SĂPUNARU 
 
 

 
                             SECRETAR,                                          SECRETAR,      
                                 
           Radu BABUȘ                Costel ŞOPTICĂ                              
 
      

 
               Expert, Nicoleta Toma                Consilier, Anton Păştinaru  
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Anexă  
AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

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

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

0 1 2 3 

1.   LEGE  
privind înfiinţarea Regiei Autonome 

„Administraţia Canalului Siret-Bărăgan” 

LEGE 
privind înfiinţarea Regiei Autonome 

Administraţia Canalului Siret-Bărăgan 

 

2.  Art. 1. – (1) Se înfiinţează înfiinţează 
Regia Autonomă „Administraţia Canalului 
Siret-Bărăgan”, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, etaj 6, ca 
persoană juridică de drept public, sub 
autoritatea Departamentului pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii Străine. 

 
(2) Regia Autonomă „Administraţia 

Canalului Siret-Bărăgan”, denumită în 
continuare Regia autonomă, desfăşoară 
activitate de interes public naţional şi 
funcţionează pe bază de gestiune economică 
şi autonomie financiară. 

(3) Patrimoniul Regiei autonome se 
constituie prin transferul din patrimoniul 
Administraţiei Naţionale „Apele Române” al 
tuturor bunurilor aferente obiectivului de 
investiţii „Canalul Siret-Bărăgan”, bunuri 
imobile proprietate publică a statului, ale 

Art. 1. – (1) Se înfiinţează înfiinţează Regia 
Autonomă „Administraţia Canalului Siret-
Bărăgan”, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 
Amiral Constantin Bălescu, nr. 18, sector 1, ca 
persoană juridică de drept public, sub autoritatea 
Departamentului pentru Proiecte de 
Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat 
Public-Privat şi Promovarea Exporturilor. 

(2) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
(3) – Nemodificat  
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căror date de identificare sunt prevăzute în 
anexa nr. 1, iar dreptul de administrare asupra 
acestor bunuri se transferă de la Administraţia 
Naţională „Apele Române” la Regia 
autonomă, de la data înfiinţării acesteia, 
potrivit prezentei legi.  

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(3), construcţiile denumite „Sediu Dispecer - 
corp A, corp B şi corp C” reprezentând sediul 
Secţiei de gospodărire a apelor Vrancea, 
situat în bulevardul Brăilei nr. 121-123, cod 
poştal 620122, municipiul Focşani, judeţul 
Vrancea, rămân în patrimoniul şi în 
administrarea Administraţiei Naţionale 
„Apele Române”. 

(5) Predarea-preluarea bunurilor imobile 
transmise în administrare potrivit alin. (3) se 
face pe bază de  protocol, încheiat între 
părţile interesate, în termen de 5 zile de la 
data intrării  în vigoare a prezentei legi.  

 
 
 
 
 
 
(4) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) – Nemodificat   
 
 
 
Autor:  
Deputat PSD – Liviu Harbuz  

3.  Art. 2. – (1) Obiectul principal de 
activitate a Regiei autonome îl constituie 
administrarea, realizarea, extinderea şi 
exploatarea bunurilor de natura proprietăţii 
publice sau private a statului, ce fac parte din 
infrastructura Canalului magistral Siret-
Bărăgan. 

(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de 
capital ale Regiei autonome se asigură din 

Nemodificat   
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venituri proprii. 
(3) Veniturile proprii ale Regiei autonome 

provin din: 
a) tarife de utilizare percepute 

beneficiarilor activităţilor de exploatare a 
Canalului magistral Siret-Bărăgan, în 
condiţiile legii; 

b) tarife de concesiune, în condiţiile legii; 
c) donaţii, sponsorizării; 
d) alte venituri, realizate în condiţiile legii.
(4) Cuantumul tarifelor percepute de către 

Regia autonomă se stabileşte, în condiţiile 
legii, prin ordin al ministrului delegat pentru 
proiecte de infrastructură de interes naţional 
şi investiţii străine.  

(5) Finanţarea obiectivelor de investiţii 
privind realizarea, modernizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii Canalului magistral 
Siret-Bărăgan se asigură de la: 

a) bugetul de stat, prin bugetul 
Departamentului pentru Proiecte de 
Infrastructură şi Investiţii Străine; 

b) concesionări/parteneri privaţi; 
c) împrumuturi de la instituţii financiare 

internaţionale publice sau private; 
d) fonduri externe nerambursabile; 
e) alte surse, în condiţiile legii. 
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4.  Art. 3. – Pentru realizarea obiectului său 
de activitate, Regia autonomă poate înfiinţa 
unităţi şi subunităţi, puncte de lucru şi secţii, 
în condiţiile legii. 

Nemodificat   

5.  Art. 4. – (1) Numărul maxim de posturi 
ale Regiei autonome este 60. 

(2) Salarizarea personalului Regiei 
autonome se face potrivit prevederilor Legii 
nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

(3) Personalul din cadrul Administraţiei 
Naţionale „Apele Române” necesar realizării 
obiectului de activitate a Regiei autonome se 
consideră preluat/angajat, în conformitate cu 
dispoziţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
păstrându-şi drepturile prevăzute în contractul 
colectiv de muncă, împreună cu fondul de 
salarii aferent, până la încheierea unui nou 
contract colectiv de muncă, potrivit legii.   

Nemodificat   

6.  Art. 5. – Atribuţiile prevăzute de Legea 
nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor 
economice de stat ca regii autonome şi 
societăţi comerciale, cu modificările 
ulterioare, precum şi de celelalte acte  
normative aplicabile pentru ministerul de 
resort se exercită de către Departamentul 
pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii 
Străine. 

Art. 5. – Atribuţiile prevăzute de Legea nr. 
15/1990 privind reorganizarea unităţilor 
economice de stat ca regii autonome şi societăţi 
comerciale, cu modificările ulterioare, precum şi 
de celelalte acte  normative aplicabile pentru 
ministerul de resort se exercită de către 
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, 
Investiţii Străine,  Parteneriat  Public‐Privat  şi 
Promovarea Exporturilor. 
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Autor:  
Deputat UDMR – Cseke Attila Zoltán 

7.  Art. 6. – (1) Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Regiei Autonome 
„Administraţia Canalului Siret-Bărăgan” este 
prevăzut în anexa nr. 2. 

(2) Conducerea Regiei autonome se 
asigură de către un consiliu de administraţie, 
compus din 7 membri, dintre care unul este 
desemnat preşedinte, numirea şi revocarea 
membrilor făcându-se prin ordin al 
ministrului delegat pentru proiecte de 
infrastructură de interes naţional şi investiţii 
străine.  

(3) Consiliul de administraţie al Regiei 
autonome deleagă atribuţiile de conducere 
executivă unui director general, în condiţiile 
legii.  

(4) Până la finalizarea procedurilor 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
membrii consiliului de administraţie şi 
directorul general al Regiei autonome sunt 
desemnaţi şi revocaţi prin ordin al ministrului 
delegat pentru proiecte de infrastructură de 
interes naţional şi investiţii străine.  

Art. 6. – (1)  - Nemodificat  
 
 
 
(2)  - Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  - Nemodificat 
 
 
 
(4) Până la finalizarea procedurilor prevăzute 

de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii consiliului de 
administraţie şi directorul general al Regiei 
autonome sunt desemnaţi şi revocaţi prin ordin al 
ministrului delegat pentru proiecte de 
infrastructură de interes naţional, investiţii 
străine, parteneriat public‐privat şi promovarea 
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(5) Din consiliul de administraţie al Regiei 

autonome fac parte, în mod obligatoriu, un 
reprezentant al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, un reprezentant al 
Ministerului Finanţelor Publice, un 
reprezentant al Ministerului pentru Ape, 
Păduri şi Piscicultură şi un reprezentant al 
Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice.     

exporturilor  .  
 
(5) Din consiliul de administraţie al Regiei 

autonome fac parte, în mod obligatoriu, un 
reprezentant al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, un reprezentant al 
Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant 
al Departamentului pentru Ape, Păduri şi 
Piscicultură şi un reprezentant al Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice.     

 
Autor:  
Deputat UDMR – Cseke Attila Zoltán 

8.  Art. 7. – (1) Proiectul „Canalul magistral 
Siret-Bărăgan” se desemnează ca proiect de 
infrastructură, în sensul prevederilor art. 16 
alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
71/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(2) Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastructură şi Investiţii Străine se 
desemnează ca unitate de achiziţii centralizată 
în scopul achiziţiei produselor, serviciilor şi 
lucrărilor aferente proiectului de 
infrastructură prevăzut la alin. (1). 

Art. 7. – (1) – Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (2) Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat 
Public-Privat şi Promovarea Exporturilor  se 
desemnează ca unitate de achiziţii centralizată în 
scopul achiziţiei produselor, serviciilor şi 
lucrărilor aferente proiectului de infrastructură 
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(3) Autoritatea contractantă beneficiară a 

achiziţiilor aferente proiectului de  
infrastructură prevăzut la alin. (1) este Regia 
autonomă. 

(4) Departamentul pentru Proiecte de 
Infrastructură şi Investiţii Străine realizează, 
în numele şi pentru autoritatea contractantă 
beneficiară, derularea procedurii de atribuire 
a contractului, în condiţiile prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

prevăzut la alin. (1). 
(3) – Nemodificat  
 
 
 
(4) Departamentul pentru Proiecte de 

Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat 
Public-Privat şi Promovarea Exporturilor 
realizează, în numele şi pentru autoritatea 
contractantă beneficiară, derularea procedurii de 
atribuire a contractului, în condiţiile prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Autor:  
Deputat PSD – Liviu Harbuz 

9.  Art. 8. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte 
integrantă din prezenta lege.  

Art.8. - Nemodificat   
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Anexa nr. 1 
Datele de identificare 

a bunurilor imobile aferente Investiţiei Canal Siret-Bărăgan care se transferă de la Administraţia Naţională „Apele Române” la 
Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
M.F.P. 

Cod 
clasificare 
cf. Ordin 

1718/2011 

Denumirea  
bunului Date tehnice  Date de identificare  An  

PIP 

Valoare 
inventar 

 (lei) 
Situaţia juridică  In adm./ 

Conces. 
Tip 
bun  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  63928 8.03.10 Canal Siret -

Bărăgan 
Localitatea  Călimăneşti, 
oraşul Mărăşeşti, judeţul 
Vrancea  

1993 3.958.442,31 Domeniul public al 
statului; 
C.F. nr.51074-tr.1; 
C.F. nr.51074-tr.2. 

admin. imobil 

2.  63928 8.03.10 Priza 
Călimăneşti  

Localitatea  Călimăneşti, 
oraşul Mărăşeşti, judeţul 
Vrancea  

1993 664.381,42  admin. imobil 

3.  63928 8.03.10 Nodul 
hidrotehnic 
Zăbrăuţi 

Localitatea  Călimăneşti, 
oraşul Mărăşeşti, judeţul 
Vrancea  

1993 280.845,06  admin. imobil 

4.  63928 8.03.10 Subtraversări 
şi regularizări 
râuri mici 

Localitatea  Călimăneşti, 
oraşul Mărăşeşti, judeţul 
Vrancea  

1993 613.734,86  admin. imobil 

5.  63928 8.03.10 Drum de 
exploatare 

L = 5,70 km; 
Sleren = 586.088 mp, 
Sc = 319.077 mp; beton, 
pământ  

Localitatea  Călimăneşti, 
oraşul Mărăşeşti, judeţul 
Vrancea  

1993 92.154,2  admin. imobil 

6.  154808 8.03.10 Canal 
evacuare 
Modruzeni 

L = 2,859 km Localitatea  Călimăneşti, 
oraşul Mărăşeşti, judeţul 
Vrancea  

2003 2.793.593,8 Domeniul public al 
statului  

admin. imobil 

7.  65159 8.28.01 Canion 
exploatare 
Călimăneşti  

P+1, BA, zidărie 
cărămidă, Sc= 419 mp,  
St = 2.815 mp 

Localitatea  Călimăneşti, 
oraşul Mărăşeşti, judeţul 
Vrancea  

1993 45.374,88 Domeniul public al 
statului  
C.F. nr.51072 

  

TOTAL lucrări recepţionate  8.448.526,53    

TOTAL investiţii în curs – lucrări care nu au fost recepţionate  78.040.446,68    

TOTAL investiţia canal Bărăgan (lucrări recepţionate+lucrări nerecepţionate) 86.488,973,21    



Anexa nr. 2 

Regulament de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome  
„Administraţia Canalului Siret-Bărăgan” 

 
CAPITOLUL I  

Dispoziţii generale  
 

Art. 1. – Regia Autonomă „Administraţia Canalului Siret-Bărăgan”, denumită în continuare Regia autonomă, este persoană juridică care 
desfăşoară activitate de interes public naţional, sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Parteneriat 
Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament. 

 
Art. 2. – Activitatea Regiei autonome se desfăşoară în sediul aflat în municipiul Bucureşti, Str. Amiral Constantin Bălescu, nr. 18, sector 

1.  
 

CAPITOLUL II 
Obiectul de activitate  

 
Art. 3. – (1) Obiectul principal de activitate a Regiei autonome îl constituie administrarea, realizarea, extinderea şi exploatarea bunurilor de 

natura proprietăţii publice sau private a statului, care fac parte din infrastructura Canalului magistral Siret-Bărăgan, denumit în continuare Canalul.   
(2) Regia autonomă îndeplineşte, potrivit reglementărilor în vigoare, următoarele atribuţii: 
a) întocmirea studiilor şi documentaţiilor tehnico-economice necesare proiectării şi realizării canalului; 
b) achiziţia serviciilor de consultanţă de specialitate necesare planificării, pregătirii, achiziţiei şi implementării lucrărilor de investiţii 

necesare; 
c) achiziţia utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor de exploatare; 
d) achiziţia documentaţiilor de proiectare, verificare şi aprobarea proiectelor de execuţie, aprobarea decontării lucrărilor; 
e) efectuarea recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj; 
f) participarea la probele tehnologice ale mijloacelor fixe ce urmează să intre în dotarea sa; 
g) elaborarea regulamentelor interne de exploatare şi întreţinere a canalului, în condiţiile legii; 
h) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor, instalaţiilor şi utilajelor; 
i) asigurarea recrutării, pregătirii şi perfecţionării personalului necesar exploatării şi întreţinerii canalului; 
j) întocmirea regulamentelor şi instrucţiunilor tehnice de serviciu pentru personalul de exploatare şi întreţinere, 
k) asigurarea consumurilor de apă necesară navigaţiei, irigaţiilor şi alimentărilor cu apă industrială şi potabilă; 
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l) asigurarea continuităţii şi dirijării navigaţiei pe canal; 
m) achiziţia, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de telecomunicaţii, automatizare, dispecerizare, semaforizare şi semnalizare, precum şi a 

echipamentelor informatice, ce concură la siguranţa exploatării, navigaţiei şi a gospodăririi apelor pe canal; 
n) obţinerea finanţărilor necesare realizării investiţiilor;  
o) concesionarea lucrărilor/serviciilor sau realizarea de parteneriate public-private având ca obiect realizarea şi/sau operarea unor secţiuni 

ale canalului; 
p) asigurarea întregii activităţi de exploatare şi întreţinere a canalului, inclusiv prin intermediul unui operator privat/concesionar. 
 

CAPITOLUL III 
Patrimoniul 

 
Art.4.- Patrimoniul Regiei autonome este stabilit pe baza protocolului de predare, încheiat cu Administraţia Naţională „Apele Române”, 

potrivit situaţiilor financiare anuale, întocmite la data la data de 31 decembrie 2013.  
 

  Art.5.- (1) Regia autonomă exercită, în numele statului, dreptul de proprietate asupra imobilelor proprietate private dobândite în condiţiile 
legii şi exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate public destinate realizării obiectului de activitate. 
            (2) Bunurile proprietate publică a statului, rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiţii aferente infrastructurii canalului, precum şi 
alte bunuri de natura proprietăţii publice nou-create ori rezultate în urma dezvoltării sau/şi modernizării celor existente se află în administrarea 
Regiei autonome, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.  

  
CAPITOLUL IV 

Organele de conducere şi organizarea activităţii 
 

Art.6.- Conducerea Regiei autonome se asigură de către consiliul de administraţie.  
 
Art.7.- (1) Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi 

investiţii străine, parteneriat public-privat şi promovarea exporturilor pentru un mandate de 4 ani, şi este compus din 7 persoane, dintre care una 
este desemnată preşedinte. 
               (2) Din consiliul de administraţie al Regiei autonome fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură şi un 
reprezentant al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 
               (3) Ceilalţi membri sunt numiţi dintre jurişti, ingineri, economişti şi alţi specialişti din domeniul de activitate a Regiei autonome.  
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Art.8. - Consiliul de administraţie al Regiei autonome îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul său de funcţionare şi cu 

prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare.  
 

Art.9.- (1) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate a 
regiei autonome.  
             (2) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:  
              a) aprobă structura organizatorică şi funcţională a Regiei autonome, numărul de posturi şi regulamentul de ordine interioară; 
              b) aprobă înfiinţarea/desfiinţarea de secţii, unităţi, subunităţi sau puncte de lucru;  
              c) aprobă programele economice ale Regiei autonome; 
              d) propune şi aprobă, după caz, atragerea de surse de finanţare pentru realizarea obiectului de activitate a Regiei autonome;  
              e) aprobă preţurile şi tarifele pentru utilizarea infrastructurii administrate, în condiţiile legii;  
              f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei autonome şi situaţiile financiare anuale;  
              g) aprobă încheierea de contracte cu terţii pentru realizarea obiectului de activitate;  
              h) prezintă Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor 
rapoarte periodice asupra activităţii Regiei autonome;  
               i) aprobă propunerile de asociere cu persoane fizice sau juridice, potrivit legii, altele decât cele stabilite de legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice;  
               j) aprobă planul de investiţii anual;  
               k) propune potrivit reglementărilor, investiţiile de amploare ce necesită subvenţii de la stat, şi face propuneri pentru subvenţiile necesare la 
bugetul de stat, pe destinaţii;  
                l) stabileşte necesarul de finanţări şi modul de rambursare a acestora;  
                m) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;  
                n) aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe, modalitatea de amortizare a activelor corporale şi necorporale; 
                o) stabileşte, potrivit legii, nivelurile de salarizare a personalului, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei 
minime de salarizare;  
                 p) numeşte şi revocă, în condiţiile legii, directorul general, şi stabileşte indemnizaţia acestuia;  
                 q) hotărăşte în toate problemele privind activitatea Regiei autonome, cu excepţia celor date în competenţa altor organe, potrivit legii.  
  

Art.10.- Activitatea curentă a Regiei autonome este condusă de directorul general.  
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Art.11.- Consiliul de administraţie al Regiei autonome se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe lună şi, la cererea preşedintelui sau a cel 
puţin 3 membri, ori de câte ori este necesar.  

 
Art.12.- Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage, în activitatea de analiză, consilieri şi consultanţi, 

persoane fizice sau juridice, din diferite sectoare,în condiţiile legii. Activitatea acestora va fi retribuită potrivit înţelegerii, pe bază de contracte.  
 

CAPITOLUL V 
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia. Relaţii financiare  

 
Art. 13. – Regia autonomă întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă de către Guvern. 
 
Art. 14. – (1)  Regia autonomă îşi acoperă, din veniturile realizate, toate cheltuielile evidenţiate în costuri, precum şi cheltuielile şi plăţile 

prevăzute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii. 
(2) Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă constituie fondul de rezervă şi fondul de dezvoltare şi orice alte 

fonduri pe care le consideră necesare desfăşurării activităţii şi satisfacerii nevoilor sale de funcţionare, plăteşte cotele de asigurare şi securitate 
socială şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.  

(3) Veniturile proprii ale Regiei autonome provin din: 
a) tarife de utilizare percepute beneficiarilor activităţilor de exploatare a Canalului magistral Siret-Bărăgan; 
b) tarife de concesiune, în condiţiile legii; 
c) donaţii, sponsorizări; 
d) alte venituri, realizate în condiţiile legii. 
(4) Finanţarea obiectivelor de investiţii privind realizarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii canalului aparţinând domeniului public 

sau privat al statului se asigură de la: 
a) bugetul de stat, prin bugetul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi 

Promovarea Exporturilor; 
b) concesionari/parteneri privaţi; 
c) împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale publice sau private; 
d) fonduri externe nerambursabile; 
e) alte surse, în condiţiile legii. 
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Art. 15. – Consiliul de administraţie hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează să fie realizate, în limita competenţelor care îi sunt 
acordate Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, şi 
stabileşte nivelul surselor proprii de finanţare. 

 
Art. 16. – Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Regiei autonome se efectuează prin conturi în lei şi valută deschise la instituţii financiare.  
 
Art. 17. – (1) Regia autonomă organizează şi conduce evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile legale şi întocmeşte bilanţul 

contabil şi contul de profit şi pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. 
(2) Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.  
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