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CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 

 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii „Canal 

magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor şi 

Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române”, în 

administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 

 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.4 din 15 februarie 2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii 

„Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor 

şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române”, în 

administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2019, cu 

următoarele modificări şi completări: 
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1. După litera b) a alineatului (2) al articolului 1 se introduc 

trei noi litere, literele c), d) şi e), cu următorul cuprins: 

„c) transmiterea bunurilor imobile aflate în domeniul public al 

statului, în suprafaţă totală de 664.400 mp, aferente obiectivului „Canal 

magistral Siret-Bărăgan – Etapa I” identificate cu numărul parţial MFP 

63803 în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006  pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului, cu modificările şi completările ulterioare, din administrarea 

Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele 

Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, ca titular al 

investiţiei; 

d) transmiterea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul privat al 

statului, necesare exploatării obiectivului „Canal magistral  

Siret-Bărăgan – Etapa I”, identificate cu numerele de inventar 16139, 

25743, 340567, 340568 şi 452630 în Registrul mijloacelor fixe – 

patrimoniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale 

„Apele Române”, în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri 

Funciare, ca titular al investiţiei; 

e) transmiterea obiectivelor de inventar aflate în patrimoniul 

privat al statului, în valoare totală de 6.581,43 lei, fără TVA, necesare 

exploatării obiectivului „Canal magistral Siret-Bărăgan – Etapa I” din 

administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în administrarea 

Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, ca titular al investiţiei;” 

 

2. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un nou 

alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:  

„(3) Prin derogare de la prevederile Capitolului II – „Criterii de 

prioritizare a proiectelor de investiţii publice semnificative” din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor 

măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite 

cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea  

nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile 
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tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de 

investiţii, cuprinse în Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii 

Principale de Irigaţii din România, se aprobă şi se cuprind în programele 

anuale de investiţii de către ordonatorul principal de credite, indiferent 

de valoarea acestora.” 

 

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41
,
 

cu următorul cuprins:  

„Art. 41. – Prin excepţie de la prevederile art. 1, construcţia 

denumită „Staţie automatizată cu senzori pentru măsurarea debitelor pe 

derivaţii (9D01-Mărăşeşti)”, inclusiv terenul aferent, realizată în cadrul 

Proiectului Watman-Sistem Informaţional pentru Managementul 

Integrat al Apelor, amplasată lângă Cantonul Priză Călimăneşti şi 

compusă din: incintă împrejmuită 16 mp, platformă betonată, suport 

antenă + panou fotovoltaic, priză pământ, paratrăznet, traductor de debit, 

scară acces senzor montată pe construcţia prizei Călimăneşti-mal stâng, 

rămâne în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin 

Administraţia Naţională „Apele Române”.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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ION-MARCEL CIOLACU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 
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