PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

L E G E
privind unele măsuri de organizare a activităţii
de îmbunătăţiri funciare

I. Dispoziţii generale.
Art.1. Activităţile de investiţii, exploatare, întreţinere şi reparaţii a lucrărilor
de îmbunătăţiri funciare de interes naţional se organizează după cum urmează :
(a) În Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare – A.N.I.F. – care
este o instituţie publică autonomă de interes naţional cu personalitate juridică şi
funcţionează pe bază de gestiune economico proprie sub autoritatea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având rol de reglementare şi elaborare de
politici în domeniul îmbunătăţirilor funciare, inclusiv politica de investiţii.
În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor sale A.N.I.F. colaborează cu
autorităţi publice şi organisme ale societăţii civile, agenţi economici din sectorul
îmbunătăţirilor funciare, cu organizaţiile internaţionale din domeniu, astfel încât
transparenţa şi obiectivitatea procesului de reglementare să fie asigurate.
(b) În societăţi comerciale judeţene de serviciu public de interes economic
general în subordinea M.A.D.R. svând ca obiect principal de activitate
exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din
domeniul public şi privat al statului.
Societăţile comerciale se înfiinţează în conformitate cu prevederile
„cadrului comunitar privind ajutoarele de stat sub forma compensaţiilor pentru
obligaţia de serviciu public (2005/C297/04).
Art.2. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se
înfiinţează Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, ANIF şi societăţile
comerciale prevăzute la art.1 al.a şi b.
Art.3. Pe data înfiinţării societăţilor şi a Administraţiei Naţionale a
Îmbunătăţirilor Funciare se desfiinţează Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor
Funciare – R.A., iar Societatea Naţională Îmbunătăţirilor Funciare S.A. va intra în
proces de privatizare sau lichidare după caz.
II.

Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare

Art.4.(1) Administraţia este o unitate în subordinea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;
(2) sediul Administraţiei este în Bucureşti, Şos.Olteniţei nr.35-37, Sector 4;

(3) administraţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile
legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare care se aprobă
prin hotărâre a Guvernului.
Art.5. Administraţia are următoarele atribuţii :
(a) gestionează în numele statului Român amenajările de îmbunătăţiri
funciare din domeniul public şi privat al statului;
(b) predă în administrare sau cu titlu gratuit la Organizaţii de Îmbunătăţiri
Funciare (OIF)şi Federaţii ale Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare
(FOIF) legal constituite infrastructura de îmbunătăţiri funciare în
condiţiile legii;
(c) predă în exploatare, întreţinere şi reparare la societăţile comerciale
judeţene nou constituite infrastructura de îmbunătăţiri funciare;
(d) propune la Ministerul Agricullturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea de
proiecte legislative în domeniul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
(e) preia rolul Oficiului de reglementare din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
(f) propune şi supune aprobării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale listele de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor de
îmbunătăţăiri funciare existente;
(g) elaborează strategii privind dezvoltarea sectorului de îmbunătăţiri
funciare pe care le supune aprobării Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
(h) analizează şi întocmeşte documentaţiile necesare pentru conservarea
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, conservarea şi scoaterea din
funcţiune a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare cărora li s-a retras
recunoaşterea de utilitate publică în conformitate cu prevederile legale
pe care le supune aprobării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale;
(i) verifică şi vizează tarifele de prestaţii în domeniul îmbunătăţirilor
funciare întocmite de societăţile comerciale pe care le transmite spre
aprobare forurilor competente şi asigură publicarea lor în Monitorul
Oficial după aprobarea acestora;
(j) asigură informarea şi instruirea în domeniul îmbunătăţirilor funciare
direct sau prin intermediul societăţilor comerciale;
(k) coordonează realizarea şi asigurarea funcţionării sistemului naţional de
supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele
economice şi ecologice ale activităţilor de îmbunătăţiri funciare;
(l) cooperare internaţională în limitele împuternicirii acordate de minister;
(m) desfăşurarea altor activităţi de interes public, prevăzute de Legea
îmbunătăţirilor funciare;
(n) face parte din comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă pentru
prevenirea unor fenomene meteo periculoase şi apărare împotriva
inundaţiilor.
III.

Societăţile comerciale de serviciu public de inters economic
general.
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Art.6. Societăţile comerciale de serviciu public de interes economic general
denumite în continuare „Societăţi comerciale de exploatare şi întreţinere a
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare” prescurtat S.C. E.I.L.I.F. S.A., sunt unităţi cu
personalitate juridică, având denumirea, sediul, obiectul de activitate şi capitalul
social prevăzute în anexa 1.
Societăţile comerciale îşi desfăşoară activitatea pe raza unui judeţ.
Capitalul social se constituie din bunurile aparţinând domeniului privat al
statului constînd în mijloace de producţie, mijloace de transport şi utilaje pentru
executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare.
Art.7. Societăţile comerciale nou înfiinţate potrivit prezentei Legi se
organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română şi cu statutul
societăţii.
Art.8. Societăţile comerciale de serviciu public de interes economic general
au următoarele atribuţii :
(a) preiau de la Administraţie în vederea exploatării, întreţinerii şi reparării
lucrările de îmbunătăţiri funciare aflate în gestiunea Administraţiei şi
care nu au fost predate în condiţiile legii la O.I.F. şi F.O.I.F.;
(b) predă către Administraţie la solicitarea acesteia amenajări de
îmbunătăţiri funciare în vederea predării lor cître O.I.F. şi F.O.I.F. în
condiţiile legii;
(c) elaborează tarife pentru prestarea serviciilor de îmbunătăţiri funciare pe
care le supune aprobării Administraţiei.
(d) încheie contracte de prestări servicii cu beneficiarii lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare;
(e) primeşte, gestionează şi justifică sumele primite sub formă de
compensaţii pentru exploatare, întreţinerea şi repararea lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare;
(f) întocmeşte şi înaintează la Administraţie documentaţii privind
propunerea de trecere în conservare a lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare care nu mai îndeplinesc statutul de utilitate publică;
(g) înaintează la Administraţie lista amenajărilor sau a lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare degradate sau care ca urmare a executării unor
lucrări de investiţii au fost scoase din funcţiune sau şi-au pierdut rolul
pentru care au fost executate în vederea casării lor şi a scoaterii din
evidenţa amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
(h) execută lucrări de conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare
sau a părţii de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate
publică, la comanda Administraţiei şi cu asigurarea resurselor
financiare necesare;
(i) asigură scoaterea din funcţiune a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare
sau părţi de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate
publică şi valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu
prevederile prezentei legi la comanda Administraţiei şi cu asigurarea
fondurilor necesare;
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(j) redă în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare la comanda Administraţiei şi
asigurarea fondurilor necesare;
(k) asigură alimentarea cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte
agricole şi industriale prin amenajările de îmbunătăţiri funciare aflate
în administrarea sa, în condiţiile legii;
(l) asigură consultanţă în domeniul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
(m) asigură funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare,
prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale
activităţăilor de îmbunătăţiri funciare;
(n) pune la dispoziţie organelor administraţiei publice buletine de
avertizare pentru prognozarea şi prevenirea unor fenomene periculoase
şi apărare împotriva inundaţiilor;
(o) pune la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice interesate buletine de
avertizare pentru prognozarea şi prevenirea unor fenomene periculoase
şi apărare împotriva inundaţiilor;
Buletinele de avertizare vor fi puse la dispoziţie:
- contra cost pentru persoanele fizice şi juridice care nu au contracte de
prestaţii încheiate cu societatea comercială;
- gratuit persoanelor fizice şi juridice care au încheiate contracte de
prestaţii cu societatea comercială.
(p) face parte din comandamentul judeţean pentru situaţii de urgenţă
pentru prevenirea unor fenomene periculoase şi apărare împotriva
inundaţiilor;
(q) prestează servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţii, federaţii şi
alte persoane fizice şi juridice;
(r) prestează contra cost servicii de consultanţă şi prestaţii către populaţie
cu excepţia prestaţiilor în domeniul alimentaţiei publice, turistic,
hotelier şi a lucrărilor agricole.
IV.

Finanţarea lucrărilor.

Art.9. Se finanţează de la bugetul de stat :
(a) Compensaţiile primite pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare vor respecta „cadrul comunitar pentru
ajutoarele de stat sub forma compensaţiilor pentru obligaţie de serviciu
public” (2005/C 297/04);
(b) cercetarea fundamentală în domeniul îmbunătăţirilor funciare;
(c) studiile de prefezabilitate, fezabilitate, proiectele tehnice, caietele de
sarcini, detaliile de execuţie şi execuţia lucrărilor de investiţii prevăzute
în listele de investiţii aprobate în condiţiile legii;
(d) reabilitarea construcţiilor şi a instalaţiilor de îmbunătăţiri funciare care
condiţionează funcţionarea amenajărilor de utilitate publică, deteriorate
de acţiunea factorilor de risc, modificarea regimului de proprietate şi de
folosire a bunurilor;
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(e) lucrările de îmbuntăţiri funciare necesare pentru protecţia mediului din
zone şi domenii importante;
(f) cheltuielile necesare pentru conservarea obiectivelor de investiţii,
finanţate de la bugetul de stat sistate;
(g) acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din amenajările
de îmbunătăţiri funciare;
(h) realizarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi
avertizare privind efectul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, parte
componentă a sistemului naţional de monitorizare pentru protecţia
mediului;
(i) cadastrul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare parte a cadastrului agricol
de specialitate;
(j) finanţarea cheltuielilor curente ale Administraţiei Naţionale a
Îmbunătăţirilor Funciare.
Art.10. Se suportă următoarele cheltuieli de către beneficiarii lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare, statul putând acorda compensaţii sub forma unor diferenţe
de preţ sau tarif în condiţiile impuse de cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat
sub forma compensaţiilor pentru obligaţie de serviciu public (2005/C297/04)
pentru :
(a) cheltuieli de exploatare, întreţinere şi repararea lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare efectuate de către societăţile comerciale de interes
economic general;
(b) cercetarea aplicativă în domeniul îmbunătăţirilor funciare;
(c) funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi
avertizare privind efectul amenajărilor de îmbunătăţiri funcioare, parte
componentă a sistemului naţional de monitorizare pentru protecţia
mediului;
(d) taxele pentru emiterea avizelor de către Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare pentru efectuarea de lucrări de investiţăii în
perimetrul terenurilor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare.
V. Dispoziţii finale
Art.11. Personalul existent în cadrul Administraţiei Naţionale a
Îmbunătăţirilor Funciare R.A. care se desfiinţează şi a Societăţii Naţionale
Îmbunătăţiri Funciare S.A. care se va restructura şi privatiza se va prelua de către
Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare şi de către societăţile
comerciale judeţene.
Art.12. Societăţile comerciale judeţene vor prelua la înfiinţare activul şi
pasivul unităţilor de administrare (U.A.) de pe raza judeţului pe care urmează să
îşi desfăşoare activitateaa societatea comercială.
Art.13.(a) Bunurile care alcătuiesc patrimoniul actual al Administraţiei
Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. se transmit pe bază de protocol de
predare-primire aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
către Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare cu specificarea
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obligaţiilor acesteia privind păstrarea integrităţii patrimoniului şi la asigurarea
exploatării, întreţinerii şi reparării acestuia în conformitate cu regulamentele de
exploatare ale amenajărilor şi a prescripţiilor legale în vigoare.
(b) Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare transmite societăţilor
comerciale, pe bază de protocol aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale către societăţile comerciale judeţene, bunurile care alcătuiesc
infrastructura de îmbunătăţiri funciare şi toate activele care concură la exploatarea,
întreţinerea şi repararea acestora de pe raza judeţului cu specificarea obligaţiei
societăţii comerciale privind exploatarea, întreţinerea, şi reparaţiile în conformitate
cu regulamentele de exploatare ale amenajărilor şi a prescripţiilor legale în
vigoare, precum şi paza pentru păstrarea integrităţii acestor bunuri.
Art.14. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora regulamentul de aplicare a
acestuia având ca anexe regulamentul de funcţionare al Administraţiei Naţionale a
Îmbunătăţirilor Funciare, statutul şi structura organizatorită a societăţilor
comerciale judeţene. Regulamentul se aprobă prin Hotărâre a Guvernului.
Art.15. Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile
Legii 138/2004 cu modificările şi completările ulterioare Art.3 lit.b, Art.32, Art.34
alin.(1) şi 2, Art.36, Art.37, Art.38 Art.39(2), Art.40, Art.41, Art.42, Art.44,
Art.45, Art.46, Art.47, Art.48, Art.49, Art.50, Art.51, Art.52, Art.53, Art.54,
Art.55, Art.56, Art.57, Art.58, Art.59, Art.60, Art.61, Art.62, Art.63, Art.64,
Art.65, Art.66, Art.67, Art.68, Art.69, Art.71, Art.77 şi orice dispoziţii contrare
prevederilor prezentei legi.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
Roberta ANASTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI,
Mircea GEOANĂ
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EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1 Titlul actului normativ
LEGE privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.
Secţiunea 2 Motivul emiterii actului normativ
Activitatea de îmbunătăţiri funciare din România începând cu
1. Descrierea
anul 2004 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii
situaţiei
138/2004.
actuale
Organizarea sectorului de îmbunătăţiri funciare în conformitate
cu prevederile Legii 138/2004 este următoarea :
- Organizaţii şi federaţii de îmbunătăţiri funciare constituite sau
în curs de constituire care urmează să gestioneze lucrări preluate de
S.N.I.F. S.A. înainte de reorganizarea sectorului de îmbunătăţiri
funciare în anul 2004 sau A.N.I.F. R.A. după reorganizare.
Lucrările de îmbunătăţiri funciare se predau către asociaţiile de
udători sau asociaţiile de îmbunătăţiri funciare în proprietate sau în
administrare, în conformitate cu art.27 şi art.28 din Legea 138/2004.
- Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. ca
unitate de administrare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din
domeniul public şi privat al statului, care nu au fost preluate de către
organizaţiile de îmbunătăţiri funciare.
Execută prin efort propriu doar unele lucrări de întreţinere
curentă precum şi exploatarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din
administrare. Pentru lucrările de întreţinere, reparaţii şi investiţii
A.N.I.F. R.A. are obligaţia de a contracta cu terţii execuţia lor.
- Societatea Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare ca prestator
rezultată din divizarea şi reorganizarea vechiului S.N.I.F. S.A. în
S.N.I.F. S.A. şi A.N.I.F. R.A. în conformitate cu prevederile art.36
din Legea 138/2004.
A executat lucrări de întreţinere şi reparaţii pentru A.N.I.F. R.A.
prin încredinţare directă în primii 3 ani de la divizare. În momentul
de faţă societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare S.A. se află sub
administrare specială datorită situaţiei economice cumulând un
volum al datoriilor de 338.323.578 lei la data de 30.06.2010 raportat
la o valoare a activelor corporale aflate în patrimoniul S.N.I.F. S.A.
care se pot valorifica de 139.334.446 lei şi la un capital social
înregistrat la ORC de 138.695.500 lei.
La această dată este în curs de clarificare situaţia partajării
patrimoniului între S.N.I.F. S.A. şi A.N.I.F. R.A. în conformitate cu
prevederile Legii 167/2008 art.II de modificare a Legii 138/2004 şi a
Hotărârii nr.9/2010 a Camerei Deputaţilor referitoare la raportul

Comisiei parlamentare de anchetă privind situaţia sistemelor de
irigaţii, precum şi a altor sectoare de îmbunătăţiri funciare care
prevede „... se impune oprirea privatizării S.N.I.F. S.A., până la
stabilirea unei strategii cu privire la organizarea şi dezvoltarea
sectorului de îmbunătăţiri funciare din România sau cel puţin până la
stabilirea acelor bunuri care sunt strict necesare unităţilor de
exploatare A.N.I.F. şi O.U.A.I. pentru desfăşurarea unei activităţi
normale în sector.
Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare în acest moment nu
mai contează în economia sectorului de îmbunătăţiri funciare datorită
lipsei de vocaţie pentru a participa la licitaţiile organizate de A.N.I.F.
R.A. şi a blocajului economic în care se găseşte. După reglementarea
patrimoniului S.N.I.F. S.A. – A.N.I.F. R.A., societatea urmează să se
privatizeze sau să urmeze proceduri de insolvenţă conform unei
strategii ce va fi stabilită ulterior.
Organizarea actuală face ca A.N.I.F. R.A. care este responsabilă
de partea de exploatare şi intevenţii în caz de calamităţi naturale să
nu poată să îşi desfăşoare activitatea pentru care a fost creată din
lipsa mijloacelor de intervenţie şi a bazei de producţie care să asigure
o intervenţie promptă şi profesionistă în caz de producere de
evenimente în timpul campaniilor de combatere a fenomenelor
periculoase (secetă, exces de umiditate, inundaţii, alunecări de teren,
etc.).
Suportul financiar pentru realizarea lucrărilor de exploatare,
întreţinere şi reparaţii se realizează :
- pentru lucrările de irigaţii din tarife care sunt percepute de la
beneficiarii lucrărilor, statul începând cu anul 2010
nemaiacordând subvenţii pentru această activitate în
conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;
- pentru lucrările de desecare CES şi lucrările de apărare
împotriva inundaţiilor integral din subvenţiile prevăzute la
bugetul de stat care se acordă pentru ANIF-RA.
Modul de finanţare a lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi
exploatare a acestor categorii de lucrări exclusiv de la bugetul de stat
este neproductiv având în vedere neasigurarea în întregime a
necesarului de fonduri pentru menţinerea în funcţiune acestor lucrări,
în acelaşi timp această finanţare elimină participarea beneficiarului
ca sursă de cofinanţare şi ca mecanism de control asupra realizării
lucrărilor.
Actuala formă de organizare nu rezolvă problema descentralizării
şi eficientizării activităţii păstrând structura centralizată şi a introdus
o nouă structură birocratică cu influenţe directe asupra costurilor,
sucursalele regionale.
Menţionăm că şi subunităţile din teritoriu (unităţi administrative
teritoriale, inspectorate) prin încărcarea statelor de funcţiuni cu
personal care nu are rol lucrativ ridică foarte mult costul lucrărilor
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prin majorarea excesivă a cheltuielilor indirecte.
De asemenea nici modul de abordare a lucrărilor de investiţii în
contextul lipsei resurselor financiare pentru activitatea de întreţinere
şi reparaţii nu este cel mai potrivit.
Ca o concluzie generală precizăm că cea mai mare carenţă
constatată în folosirea fondurilor alocate sectorului de îmbunătăţiri
funciare provine din actuala organizare a sectorului, impusă prin
Legea 138/2004 şi care rezervă fonduri immportante pentru o unitate
neproductivă ANIF R.A. şi fonduri diminuate an de an pentru
efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.
Controlul asupra utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat,
este ineficient atâta timp cât nu există controlul beneficiarului asupra
funcţionalităţii lucrărilor.
Se preconizează ca activităţile de investiţii, exploatare, întreţinere
2. Schimbări
şi reparaţii a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare să se reorganizeze
preconizate.
după cum urmează :
- Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, unitate în
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
având rol de reglementare şi elaborare de politici în sectorul
îmbunătăţirilor funciare inclusiv în domeniul investiţiilor.
- Societăţi comerciale judeţene de serviciu public de interes
economic general în subordinea M.A.D.R. având ca obiect
principal de activitate exploatarea, întreţinerea şi repararea
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul public şi
privat al statului.
- Societăţile comerciale se înfiinţează în conformitate cu
prevederile „cadrului comunitar privind ajutoarele de stat sub
forma compensaţiilor pentru obligaţia de serviciu public
(2005/C 297/04).
- Societăţile comerciale de interes public general se înfiinţează
având în vedere următoarele :
a) natura precisă şi durata obligaţiilor de serviciu public –
exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de
îmbunătăţiri funciare din domeniul public şi privat al statului
până la predarea acestor amenajări la organizaţiile de udători
sau până la scoaterea lor din funcţiune în conformitate cu
prevederile legale;
b) întreprinderile şi teritoriul în cauză – societăţi comerciale au
teritoriul de activitate luc rările de îmbunătăţiri funciare de pe
raza unui judeţ;
c) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate
întreprinderilor – exploatarea, întreţinerea şi repararea
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare de pe raza unui judeţ altele
decât cele preluate de către organizaţiile de utilizatori de apă.
d) Parametrii de calcul, control şi revizuire a compensaţiei.
Compensaţia se stabileşte ca o cotă parte din tariful de
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prestaţii pentru fiecare categorie de lucrări de îmbunătăţiri
funciare. La stabilirea cuantumului tarifului se are în vedere o
analiză a costurilor pe care o întreprindere obişnuită, bine
gestionată şi echipată în mod corespunzător astfel încât să
îndeplinească cerinţele necesare de serviciu public le-ar fi
înregistrat pentru a executa aceste obligaţii, luându-se în
considerare atât veniturile aferente cât şi un profit rezonabil
pentru executarea acestor obligaţii. Nivelul tarifului de
prestaţii se va stabili având în vedere normele şi normativele
privind periodicitatea executării lucrărilor de exploatare,
întreţinere şi reparaţii, precum şi normele de muncă cuprinse
în normativele republicane şi departamentele specifice acestor
lucrări.
În conformitate cu pct.13 din „Cadrul comunitar pentru ajutoarele
de stat sub forma compensaţiilor pentru obligaţia de serviciu public”
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va asigura o consultare
largă în special în ceea ce priveşte utilizatorii.
Activităţile desfăşurate de Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare şi societăţile comerciale judeţene sunt prezentate în proiectul
de Lege privind unele măsuri de organizare a activităţii de
îmbunătăţiri funciare.
Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare a cărei privatizare a
fost stopată ca urmare a Hotărârii nr.9/2010 a Camerei Deputaţilor va
reintra în procesul de privatizare după încheierea protocolului de
modificare a protocolului de predare-preluare iniţial precizat în Legea
138/2004 cu modificările şi completările ultarioare cu respectarea
legislaţiei în vigoare şi a strategiei de privatizare ce va fi adoptată.
În concluzie schimbările preconizate vor asigura :
- descentralizarea activităţii de îmbunătăţiri funciare la nivel
teritorial astfel creindu-se o mai mare responsabilizare a
factorilor de decizie din teritoriu;
- asigurarea unei finanţări la nivelul cerinţelor pentru acele
lucrări care vor fi declarate de utilitate publică prin
introducerea tarifelor de prestaţii la toate categoriile de lucrări
de îmbunătăţiri funciare;
- controlul mai eficient al fondurilor alocat atât de la bugetul de
stat cât şi a celui colectat din tarife prin implicarea
beneficiarilor în controlul asuprea funcţionalităţii lucrărilor;
- se instituie un control asupra utilizării banului public prin
acordarea acestora sub formă de diferenţă de tarif. Acest lucru
înseamnă că banul public va fi acordat doar pentru
întreţinerea, exploatarea şi repararea acelor lucrări care sunt
dorite de utilizatori şi pentru care se încheie contracte.
- reduce costurile de execuţie prin executarea lucrărilor în regie
proprie faţă de variante antrepriză asigurând de asemenea un
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timp de reacţie mult mai scurt în cazul intervenţiilor. Asigură
exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor pe toată
suprafaţa amenajată şi nu punctual ca până acum;
- elimină suspiciunile de fraudă în acordarea lucrărilor aşa cum
sunt ele constatate de către actele de control al ANAF şi ale
ministerului de Finanţe.
Nu este cazul

3. Alte
informaţii
Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ.
1. Impactul macroeconomic
Nu este cazul.
2. Impactul asupra mediului de Nu este cazul.
afaceri
3. Impactul social
Nu este cazul.
4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul.
5. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe
termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani).
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat pe termen
scurt, dat va avea un impact pozitiv pe termen lung având în vedere introducerea
cofinanţării lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii prin reducerea presiunii
asupra bugetului de stat şi asigurarea unei finanţări care să asigure funcţionarea
corespunzătoare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare.
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare.
Proiectul de act normativ modifică Legea 138/2004, Legea îmbunătăţirilor funciare,
1. Proiecte de acte normative Hotărârea
de
Guvern
privind
aprobarea
suplimentare
regulamentului de aplicare a prezentei legi împreună
cu regulamentele de funcţionare a Administraţiei
Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, statutul şi
structura organizatorică a societăţilor comerciale
judeţene.
2. Compatibilitatea proiectului Proiectul de act normativ respectă cadrul comunitar
de act normativ cu legislaţia pentru ajutoarele de stat sub forma compensaţiilor
comunitară în materie
pentru obligaţia de serviciu public, 2005/C297/04.
3. Decizii ale Curţii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest
de Justiţie şi alte documente.
subiect.
4. Evaluarea conformităţii
Denumirea actului sau documentului comunitar.
Cadru comunitar pentru ajutoarele de stat sub forma
compensaţiilor pentru obligaţia de serviciu public
(2005/C297/04) – se conformează.
5. Alte acte normative şi/sau Legea 4/2004 pentru ratificarea Acordului de
documente internaţionale din împrumut dintre România şi Banca Internaţională
care decurg angajamente.
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare semnat la
Bucureşti la 26 august 2003 pentru finanţarea
Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului
de irigaţii.
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
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Secţiunea a 6-a Consusltări efectuate în vederea elaborării proiectului de act
normativ.
1. Informaţii privind procesul Proiectul de act normativ va fi supus dezbaterii
de consultare cu organizaţii publice prin postarea pe site-ul Ministerului
neguvernamentale, institute de Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
cercetare şi alte organisme Au fost organizate dezbateri cu :
implicate.
- reprezentanţii Băncii Mondiale în România
- Uniunea Sindicatelor din Îmbunătăţiri
Funciare;
- Reprezentanţii fermierilor;
- Specialişti din sectorul de îmbunătăţiri
funciare.
Principiile actului normativ au fost dezbătute şi
aprobate de Comisia parlamentară de anchetă privind
situaţia sistemelor de irigaţii, precum şi a altor
sectoare de îmbunătăţiri funciare prin Hotărârea
nr.9/2010 a Camerei Deputaţilor.
2. Fundamentarea alegerii 3. Dezbaterile cu aceste organizaţii au în vedere
organizaţiilor cu care a avut caracterul lor reprezentativ şi activitatea desfăşurată
loc consultarea, precum şi a de acestea în domeniul îmbunătăţirilor funciare.
modului în care activitatea
acestor organizaţii este legată
de obiectul proiectului de act
normativ.
3. Consultările organizate cu Nu este cazul.
autorităţile
administraţiei
publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ
are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi în condiţiile
Hotărârii
Guvernului
nr.521/2005 privind procedura
de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale,
la elaborarea proiectelor de
acte normative.
4. Consultările desfăşurate în Nu este cazul.
cadrul
comisiilor
interministeriale
în
conformitate cu prevederile
Hotărârii
Guvernului
nr.750/2005
privind
constituirea
comisiilor
interministeriale permanente.
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5. Informaţii privind avizarea Nu este cazul.
de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi
Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi
implementarea proiectului de act normativ.
1. Informarea societăţii civile Au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003
cu privire la necesitatea privind transparenţa decizională în administraţia
elaborării proiectului de act publică. Acţiunea de informare a societăţii civile se
normativ
face prin publicarea proiectului de act normativ pe
site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
2. Informarea societăţii civile Nu este cazul.
cu privire la eventualul impact
asupra mediului în urma
implementării proiectului de
act normativ precum şi
efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice.
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare.
1. Măsurile de punere în Proiectul de act normativ se va pune în aplicare de
aplicare a proiectului de act Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale
şi/sau locale, înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea
competenţelor
investiţiilor
existente.
2. Alte informaţii
Nu este cazul.
În sensul celor prezentate mai sus s-a elaborat prezentul proiect de Lege, pe
care îl supunem spre aprobare.
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