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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
  

  
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 
Nr. 4c-11/367 

Bucureşti, 03.05.2018 

COMISIA PENTRU 
INDUSTRII ŞI 

SERVICII 
Nr. 4c-3/215 

COMISIA PENTRU 
AGRICULTURĂ, 

SILVICULTURĂ, INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ ŞI SERVICII 

SPECIFICE  
Nr. 4c-4/301                                                                                                       

    PLx 234-2018 

BIROULPERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 
şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din 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, trimis Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru agricultură 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, spre dezbatere în fond, cu 
adresa nr.PLx.234 din 23 aprilie 2018. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice.  
 

      PREŞEDINTE,                      PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE, 
Eugen NICOLICEA                    Iulian IANCU          Alexandru STĂNESCU        
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 
Nr. 4c-11/367 

 
 

Bucureşti, 03. 05.2018 

COMISIA PENTRU 
INDUSTRII ŞI SERVICII 

 
Nr. 4c-3/215 

COMISIA PENTRU 
AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ, 

INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ ŞI 

SERVICII SPECIFICE  
Nr. 4c-4/301 

 

 

 

 
R A P O R T  C O M U N   

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din 

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 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice, şi Comisia pentru industrii şi servicii şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond 
cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi  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 
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regenerabile de energie, transmis cu adresa nr. PLx 234 din 23 aprilie 2018 şi  
înregistrat la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice sub nr. 4c-4/278 din 24 aprilie 2018, Comisia juridică de  
disciplină şi imunităţi înregistrat sub nr.4c-11/234/2018,  Comisia pentru industrii 
şi servicii sub nr. 4c/3/215. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera 
decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat,  în şedinţa din 16 aprilie 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
legislaţiei din domeniul îmbunătăţirilor funciare, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor prevăzute în Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii 
Principale de Irigaţii, pentru perioada 2016-2020.  

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 
juridică, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege sus-menţionat în 
şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat 
proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din 3 mai 2018.  

La lucrări Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

La lucrările  Comisiei pentru industrii şi servicii fost prezenţi 16 deputaţi, 
din totalul de 20 membri ai Comisiei. 

Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege în 
şedinţa din  data de 3 mai 2018. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  prezenţi la 
şedinţă  conform listei de  prezenţă.  
    La dezbaterea proiectului au participat în calitate de invitaţi, în conformitate 
cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 
Claudiu Sorin Roşu Mareş, 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 supună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi  
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 la 
prezentul raport. 

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

 
      PREŞEDINTE,                        PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 
  Eugen NICOLICEA                    Iulian IANCU         Alexandru STĂNESCU     
 
 
 
 
      SECRETAR,                              SECRETAR,                  SECRETAR,    
Alina - Elena TĂNĂSESCU      Roxana MÎNZATU            Dan CIOCAN             
                             
 
 
 
 
 
Consilieri  parlamentari,     
Florica Manole  
Izabela Robe                                                       
Anton Păştinaru                                                             
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Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 

 
Nr. 
crt. 

Text 
Legea îmbunătăţirilor  
funciare nr./138/2004, 

republicată, cu 
modificările şi 

completările ulterioare  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

0 1 2 3 4 

1.  

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

LEGE 
modificarea şi completarea Legii 

îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004 şi pentru abrogarea 
alin.(2) al art.III din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2013 privind modificarea 

şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare 

nr.138/2004, pentru modificarea 
şi  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   
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2.  

----------- 

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   

3.   
 
 
Art.4. – (1)  
c) realizarea de către 
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 

1.La articolul 4 alineatul (1), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  

„c) realizarea de către 
proprietarii de amenajări de 
îmbunătăţiri funciare a exploatării, 
întreţinerii şi reparaţiilor 
amenajărilor de îmbunătăţiri 
funciare situate pe terenurile pe 
care le deţin sau, dup 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, 
precum şi pe terenurile proprietate 
privată a altor deţinători, cu 

1. La articolul 4 alineatul (1), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„c) realizarea de către proprietarii 
de amenajări de îmbunătăţiri funciare a 
exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor 
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare 
situate pe terenurile pe care le deţin 
sau, dup 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. Lucrările de îmbunătăţiri 
funciare noi sau extinderile de 
amenajări finanţate din bugetul 
Agenţiei se pot realiza şi pe 
terenurile proprietate privata a altor 
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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; 
 
(modificată prin Legea 
nr.269/2015) 

acordul acestora;” 
  

deţinători, cu acordul prealabil al 
acestora;” 

 
 
 

4.  --------- ----------- 2. La articolul 8, după litera a) se 
introduc două noi litere, literele a1) 
şi a2), cu următorul cuprins:  

 „a1) organizaţiile/persoanele 
juridice care deţin în proprietate 
infrastructura de irigaţii 
independentă de infrastructura 
principală a Agenţiei, pot încheia 
contracte cu Agenţia pentru 
asigurarea apei din alte surse de 
apă; 

a2) pentru organizaţiile/ 
persoanele juridice prevăzute la 
lit.a1) Agenţia suportă numai 
costurile cu apa pentru irigat;”  

 



 8 

5.   
 
 
Articolul 27 
(1) Infrastructura 
secundară de irigaţii, 
inclusiv terenul aferent, 
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: 

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

d)nerespectarea 
prevederilor 
protocolului de 
transfer al 
infrastructurii de la 
Agenţie la 
organizaţia de 
îmbunătăţiri funciare; 

 

2. La articolul 27 alineatul 
(1), partea introductivă şi litera 
d) se modifică şi vor 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, cu sau fără 
extras de carte funciară, în 
proprietatea organizaţiilor, prin 
hotărâre a Guvernului, cu 
următoarele condiţii rezolutorii: 

 
 
-------------------------------------    
d) nerespectarea prevederilor 

protocolului de transfer al 
infrastructurii de la Agenţie la 
organizaţia de îmbunătăţiri 
funciare, aprobat prin ordin al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale;”  

3. La articolul 27, partea 
introductivă a alineatului (1) şi litera 
d) se modifică şi vor 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, cu sau fără extras 
de carte funciară, în proprietatea 
organizaţiilor, prin ordin al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale, cu următoarele condiţii 
rezolutorii: 

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

d) – Nemodificată 
  

 

6.   
 

Articolul 27 
(2)Infrastructura 

3. La articolul 27, alineatele 
(2) şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  

„(2) Infrastructura secundară 

4. La articolul 27, alineatele (2), 
(3) şi (4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  

„(2) Infrastructura secundară de 

 
 
 
Respectarea 
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secundară de irigaţii, 
inclusiv terenul 
aferent, aparţinând 
domeniului privat al 
statului, aflată în 
administrarea 
societăţilor 
comerciale, societăţi 
reglementate de 
Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare, 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). 
 
 

de irigaţii, aparţinând domeniului 
privat al statului, aflată în 
administrarea societăţilor 
comerciale, societăţi reglementate 
de Legea societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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, 
cu sau fără extras de carte 
funciară, în proprietate acelei 
organizaţii, sub condiţiile 
rezolutorii prevăzute la alin.(1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

irigaţii, aparţinând domeniului privat al 
statului, aflată în administrarea 
societăţilor reglementate de Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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, 
cu sau fără extras de carte funciară, în 
proprietate acelei organizaţii, sub 
condiţiile rezolutorii prevăzute la 
alin.(1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

normelor de tehnică 
legislativă. 
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(3)Infrastructura de 
îmbunătăţiri funciare, 
inclusiv terenul 
aferent, 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 a 
Consiliului General 
al Municipiului 
Bucureşti, sub 
condiţiile rezolutorii 
prevăzute la alin. (1). 
(4)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 

(3) Infrastructura de 
îmbunătăţiri funciare, aparţinând 
domeniului privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale, se poate 
transmite, la cerere, cu sau fără 
extras de carte funciară, în 
proprietatea organizaţiilor ori 
federaţiilor prin hotărâre a 
consiliului local, a consiliului 
judeţean sau Consiliului General al 
Municipiului  Bucureşti, sub 
condiţiile rezolutorii prevăzute la 
alin.(1).” 

(3) Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Infrastructura secundară de 

irigații din domeniul privat al statului, 
aflată în administrarea Agenţiei, 
care face obiectul transmiterii la cerere 
fără plată în proprietatea unei 
organizaţii se face la starea fizică 
existentă la momentul solicitării 
organizaţiei de preluare a 
infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare.”  
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realizează din 
fonduri asigurate 
din bugetul Agenţiei 
sau de către 
organizaţii prin 
fonduri proprii sau 
atrase, cu 
respectarea 
prevederilor legale 
în vigoare. 

7.  

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

4. La articolul 27, după 
alineatul (5) se introduce un nou 
alineat, alin.(6), cu următorul 
cuprins:  

„(6) Organizaţiile 
Utilizatorilor de Apă pentru irigaţii 
pot solicita terenul aferent staţiilor 
de punere sub presiune din 
amenajările secundare de irigaţii, 
la cerere, cu sau fără extras de 
carte funciară, în proprietatea 
acestora, prin hotărâre a 
Guvernului.” 

5. La articolul 27, după alineatul 
(5) se introduce un nou alineat, 
alineatul (6), cu următorul cuprins:  

„(6) Infrastructura secundară 
de irigaţii, inclusiv terenul aferent, 
care nu sunt înscrise în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, aflate în 
administrarea Agenţiei şi situate pe 
teritoriul unei organizaţii, se 
transmit în proprietate organizaţiei 
în baza extraselor de pe inventarul 
bunurilor respective, identificând-se 
prin orice modalitate prevăzută de 
lege, prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale.” 

 
 
 
 
 

8.   
 
 
 
 

5. După articolul 27 se 
introduc două noi articole, art. 
271 şi 272, cu următorul cuprins:  

„Art.271. – (1) În cazul 
proiectelor de investiţii finanţate 

    6. După articolul 27 se 
introduce un nou articole, art. 271 cu 
următorul cuprins:  
    Se elimină 
 

 



 12 

 
 
 

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

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

din fond european şi/sau fonduri 
publice naţionale solicitantul 
trebuie să facă dovada deţinerii în 
folosinţă a terenului/activului fizic 
aferent investiţiei, iar în situaţia în 
care terenul se află în proprietatea 
statului să prezinte acordul 
administratorului acestuia pentru 
realizarea investiţiei.  

(2) În cazul terenului aflat în 
proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale se prezintă 
hotărârea consiliului local, a 
consiliului judeţean sau a 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti privind 
acordul pentru realizarea 
investiţiei. 

 
Art.272. – Infrastructura 

secundară de irigaţii cuprinde: 
staţii de pompare de punere sub 
presiune, construcţii hidrotehnice, 
conducte subterane, echipamente 
de irigare şi alte asemenea bunuri 
situate pe teritoriul amenajării.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   „Art.271. – Infrastructura secundară 
de irigaţii cuprinde: staţii de pompare 
de punere sub presiune, inclusiv 
terenul aferent acestora, construcţii 
hidrotehnice, conducte subterane, 
echipamente de irigare şi alte 
asemenea bunuri situate pe teritoriul 
amenajării.” 
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9.  Art. 291. –  
 
(2) Organizaţiile şi 
federaţiile 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, în 
proprietate ori nu 
respectă una dintre 
condiţiile rezolutorii 
prevăzute la art.27 
alin.(1), li se retrage, 
la propunerea 
Agenţiei, prin 
hotărâre a 
Guvernului, dreptul 
de folosinţă gratuită 
sau proprietate 
asupra infrastructurii 
preluate.  
Respectivele 
organizaţii şi 

 7. La articolul 291, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 „(2) Organizaţiile şi federaţiile 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, în proprietate ori nu 
respectă una dintre condiţiile 
rezolutorii prevăzute la art.27 alin.(1), 
li se retrage, la propunerea Agenţiei, 
prin ordin al ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale, dreptul de 
folosinţă gratuită a terenurilor şi 
zonelor de protecţie aferente şi 
dreptul de proprietate asupra 
infrastructurii preluate. Respectivele 
organizaţii şi federaţii au obligaţia de a 
preda Agenţiei infrastructura dobândită 
în starea în care a fost preluată,  
inclusiv cu îmbunătăţirile aduse 
ulterior, conform unei proceduri 
aprobate prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale.”  
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federaţii au obligaţia 
de a preda Agenţiei 
infrastructura 
dobândită în starea în 
care a fost preluată,  
inclusiv cu 
îmbunătăţirile aduse 
ulterior, conform 
unei proceduri 
aprobate prin ordin al 
ministrului 
agriculturii şi 
dezvoltării rurale.” 

10   ------------ ---------- 8. La articolul 39, după alineatul (6) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (7), cu următorul cuprins: 
  „(7) Reacordarea recunoaşterii de 
utilitate publică unei amenajări de 
îmbunătăţiri funciare sau a unei 
părţi a unei amenajări de 
îmbunătăţiri funciare se face pe 
bază de criterii şi proceduri care se 
stabilesc în normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi.  

 

11    Art.II. – Alineatul (2) al art.III 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, pentru modificarea şi 

Art. II. – (1) - Nemodificat 
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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 de surse 
regenerabile de energie, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.390 din 29 iunie 2013, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.158/2016, se abrogă.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În termen de 60 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
Românie, Partea I, a prezentei legi, 
Guvernul  va adopta normele 
metodologice de aplicare a prezentei 
legi. 
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