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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.III din Legea 

nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare  

 

(PL.x 507/2017) 
 

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 a fost 
sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru completarea art.III 
din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, transmis cu adresa nr. PLx 507 din 4 decembrie 2017 
şi înregistrat sub nr. 4c-4/629/05.12.2017. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege 
în şedinţa din 27 noiembrie 2017. 

La întocmirea raportului preliminar Comisia a avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 952/10.11.2017). 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.III din 

Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. 
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Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din 
11 decembrie 2017.  

La lucrările comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 
Sorin Roşu Mareş, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către 
membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate, să se supună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru completarea art.III din 
Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare. 

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

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 Alexandru STĂNESCU 
 

SECRETAR,  
Dan CIOCAN 

 

 
 
 
 
 
  Consilier parlamentar, Alexandra Simionel                   
 
 
 
 



 Anexă  
 

AMENDAMENTE ADMISE – PLx 507/2017 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

0 1 2 3 

1.  LEGE   
Pentru completarea art.III din Legea 

nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru 

modificarea ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri 

de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare 

 
Nemodificat 

 
Conform propunerilor din avizul 
Consiliului legislativ 

2.         Articol unic – Art.III din Legea 
nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri 
de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, cu modificările şi completările 
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial cu 
numărul 843 din data de 12 noiembrie 2015, 
se completează după cum urmează: 
 
 

       Articol unic – După alineatul (2) al 
articolului III din Legea nr.269/2015 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.843 din 12 
noiembrie 2015, cu modificările ulterioare, 
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La articolul III, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
 
„(3) Documentaţiile 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.” 

se introduce un nou alineat, alineatul (3), 
cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
„(3) Prin derogare de la prevederile art.42 
alin.(1) lit.a) din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, documentaţiile 
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”. 

 
 


