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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din ziua de 9 aprilie 2015 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 9 aprilie 2015, având 
următoarea ordine de zi: 
 1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii 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 (raport; PLx 398/2013).  

Au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul de 37 de membri ai comisiei. A 
absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat Vasile 
Mocanu a absentat, motivat, fiind în concediu medical. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Au participat ca invitaţi: 
- domnul Dumitru Daniel Botănoiu – secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- domnul Florin-Ionuţ Barbu – director general, Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare; 
- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele 

comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii 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 
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articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PLx 398/2013).  

Domnul Florin-Ionuţ Barbu, director general ANIF, a arătat că Agenţia 
pe care o conduce propune următoarele: 

- eliminarea noţiunii de „tarif anual” ca formă de plată de către 
beneficiari, respectiv OUAI/FOUAI, a contravalorii executării lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii în amenajările de irigaţii, deoarece aceştia sunt în 
incapacitate de a achita aceste tarife. Drept consecinţă, Agenţia nu îşi mai poate 
desfăşura activitatea de exploatare, întreţinere şi reparaţii a amenajărilor de 
irigaţii potrivit prevederilor at. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2011 aprobată prin Legea nr. 199/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, neefectuarea acestor lucrări ducând la degradarea 
infrastructurii amenajărilor de irigaţii; 

- pentru livrarea apei de irigaţii către beneficiari, respectiv 
OUAI/FOUAI, conform contractului multianual, aceştia trebuie să achite 
numai contravaloarea tarifului de livrare pe volum de apă livrat, respectiv 
costul energiei electrice necesare pompării apei de irigaţii şi a transportului 
acesteia până la punctul de livrare, precum şi costul apei; 

- cheltuielile aferente tarifului anual, respectiv lucrările de întreţinere şi 
reparaţii a infrastructurii de irigaţii, precum şi exploatarea acestora (exceptând 
costul energiei electrice şi costul apei) să se suporte din tariful IF pentru 
irigaţii; 

- eliminarea în fapt şi în drept a conceptului de „predare a infrastructurii 
de desecare din domeniul public al statului către organizaţiile de desecare”. 

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR, a precizat 
că se vor plăti abonamente de 25 de lei/ha în cazul desecărilor şi de 20 lei/ha 
pentru irigaţii, iar sumele colectate vor fi utilizate pentru efectuarea lucrărilor 
de reparaţii la sistemele de îmbunătăţiri funciare. 

În acest scop se are în vedere constituirea unui consiliu care să ia parte la 
luarea deciziilor. Cotizaţiile urmează să fie păstrate într-un cont distinct.  

În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei. Propunerea a fost 
aprobată în unanimitate.      

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR,   

Nini Săpunaru       Costel Şoptică 
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