INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

16 mai 2022
√ Legea 136/2022 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.
138/2004 şi pentru modificarea art. III alin. (1), (1^1) şi (3) 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,
publicat in Monitorul Oficial 484/16.05.2022
Art. I
- Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1.La articolul 33 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) în cazul în care contractele prevăzute la lit. b) nu cuprind explicit acordul proprietarilor terenurilor
şi/sau aceştia nu pot fi identificaţi, titularii autorizaţiilor vor publica o notificare privind intenţia de a
executa lucrările, la sediul primăriei comunei, oraşului sau municipiului pe raza căreia/căruia se află
terenurile pe care urmează să fie executate lucrările, identificând aceste terenuri conform modalităţilor
prevăzute la lit. a). În acest caz notificarea devine, după 10 zile calendaristice, titlul pentru emiterea
certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire;"
2.La articolul 34, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 34
(1) Agenţia, organizaţiile şi federaţiile beneficiază, în condiţiile legii, de un drept de servitute de trecere
subterană, de suprafaţă sau aeriană şi asupra terenurilor situate adiacent amenajărilor, proprietate
publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice situate în cadrul platourilor deservite de
amenajările de îmbunătăţiri funciare.
(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) are ca obiect utilitatea publică a bunurilor din fondul dominant şi se
realizează cu titlu obligatoriu pe toată existenţa acestuia, se exercită fără înscriere în cartea funciară şi
cuprinde dreptul de folosinţă, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii respectivelor bunuri, precum
şi înlăturarea urmărilor unor dezastre şi aplicarea de măsuri de protecţie a mediului înconjurător,
conform prevederilor legale în vigoare."
3.La articolul 66, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Prevederile alin. (2) se aplică şi la punctele de livrare în amenajările de desecare folosite pentru
irigaţii."
4.După articolul 66 se introduce un nou articol, articolul 661, cu următorul cuprins:
"Art. 661
(1) Prevederile art. 66 alin. (4) se aplică deţinătorilor de sisteme de irigaţii locale, independente de
infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public sau privat al statului sau sisteme
amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru irigaţii prin unul sau
mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând
domeniului public sau privat al statului.
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(2) Deţinătorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele drepturi:
a) de a beneficia de finanţare publică nerambursabilă pentru proiecte de dezvoltare rurală de investiţii
pentru înfiinţarea/reabilitarea/modernizarea şi/sau exploatarea sistemelor de irigaţii locale;
b) de a prelua din surse autorizate necesarul de apă pentru irigarea culturilor agricole şi silvice;
c) de a beneficia de prevederile art. 33 şi 34.
(3) Deţinătorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii:
a) să transmită către Agenţie informaţii privind tipul sistemului de irigaţii local înfiinţat;
b) să transmită anual suprafaţa agricolă/silvică deservită de sistemul de irigaţii local;
c) să deţină autorizaţie pentru sursa de apă necesară pentru desfăşurarea activităţii de irigaţii;
d) să doteze sistemul de irigaţii local cu mijloace de măsurare a consumului de apă şi energie electrică
pentru irigaţii;
e) să transmită Agenţiei situaţia aplicării udărilor, cultura irigată, precum şi datele cu privire la obligaţiile
prevăzute la lit. d).
(4) În înţelesul prezentei legi, sistemele de irigaţii locale prevăzute la alin. (1) se pot înfiinţa în cadrul
exploataţiilor agricole şi pot cuprinde, după caz, elementele componente definite în cadrul sistemului
de irigaţii prevăzut în anexa nr. 1."
Art. II
(1)Sistemele de irigaţii locale se autorizează de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.
(2)Pentru sistemele de irigaţii locale înfiinţate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiarii au
obligaţia să obţină autorizaţia de la Agenţia prevăzută la alin. (1), în termen de 6 luni de la aprobarea
normelor metodologice.
(3)Procedura privind autorizarea sistemelor de irigaţii locale se stabileşte în normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.
Art. III
- Alineatele (1), (11) şi (3) ale 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 şi completările ulterioare, se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. III
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sub condiţia asumării de către Guvern, prin hotărâre, a
Programului naţional de reabilitare şi/sau înfiinţare a infrastructurii principale de irigaţii şi infrastructurii
de desecare şi drenaj, primeşte suma de 1,500 miliarde euro necesară pentru reabilitarea acestor
infrastructuri.
(11) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă până în anul 2027, cu încadrarea în limita fondurilor aprobate
cu această destinaţie, respectiv suma de 1,500 miliarde euro.
..................................................................................................
(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,
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proiectelor sau categoriilor de investiţii, cuprinse în programul prevăzut la alin. (1), precum şi alte
investiţii în amenajări de îmbunătăţiri funciare se aprobă şi se cuprind în programele anuale de investiţii
de către ordonatorul principal de credite, indiferent de valoarea acestora."
Art. IV
Pentru cererile înregistrate de către beneficiarii prevăzuţi la art. 661 privind decontarea cheltuielilor
prevăzute la art. 66 alin. (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, în perioada sezonului de irigaţii,
se aplică dispoziţiile prezentei legi.
Art. V
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul modifică şi completează
normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în
conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
Art. VI
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul aprobă prin hotărâre normele
metodologice de autorizare a sistemelor de irigaţii locale, prevăzute la art. II alin. (3).

√ Legea 137/2022 privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicat in Monitorul Oficial
484/16.05.2022
→La articolul 4 din Legea nr. 1/2000, după alineatul (19) se introduce un nou alineat, alineatul (110),
cu următorul cuprins:
"(110)Proprietarii investiţiilor privatizate în condiţiile legii pot încheia acorduri de despăgubire şi cu
persoane fizice îndreptăţite din judeţul respectiv, ale căror cereri de reconstituire a drepturilor de
proprietate au fost validate de comisiile judeţene de fond funciar sau au fost stabilite prin hotărâri
judecătoreşti definitive, chiar dacă aceste terenuri preluate abuziv nu s-au aflat sub investiţiile
privatizate."

√ Legea 138/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia
animalelor, publicat in Monitorul Oficial 484/16.05.2022
→Legea nr. 205/2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 6 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
"n) zoofilia."
2.La articolul 241, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 241
(1) Poliţiştii din cadrul Poliţiei Române care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că un animal
se află într-o situaţie de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o
perioadă de 45 de zile sau încredinţarea lui unei asociaţii sau fundaţii de protecţia animalelor care are
contract de prestări de servicii medicale veterinare cu un cabinet veterinar înregistrat conform legii."
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3. La articolul 241 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) animal care a fost rănit, schingiuit sau supus zoofiliei;"
4 .La articolul 241 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) animal care nu beneficiază de hrană şi apă în cantităţi suficiente, de un adăpost corespunzător sau
de tratamente medicale."
5. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 25
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:
a) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative,
cum ar fi codotomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului
şi dinţilor;
b) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă în vederea
comercializării, exceptând îndepărtarea puilor de mamă înainte de perioada minimă specifică speciei
pentru înţărcare;
c) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le
creează suferinţă.
(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă:
a) folosirea animalelor sălbatice aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de
îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante,
caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare;
b) folosirea armelor cu tranchilizant asupra animalelor în alte situaţii decât pentru imobilizarea acestora;
c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
d) rănirea cu intenţie a animalelor.
(3) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani:
a) uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept;
b) schingiuirea animalelor;
c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
d) zoofilia.
(4) În cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2), instanţa poate
dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 5
ani."
6.După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:
"Art. 251
Nu constituie infracţiune:
a) fapta persoanei de rănire sau ucidere a unui animal ca reacţie la atacul acestuia;
b) sterilizarea animalelor."
7.La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
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"b) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. e)-g);"
8.La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 3.000 de lei la 12.000 de lei."
9.Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 27
În cazul săvârşirii de două ori a faptelor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) şi b) de către proprietarul
animalelor, pe lângă sancţiunile aplicate, se aplică şi măsura confiscării animalelor. După caz, toate
animalele vor fi cazate în adăposturi care funcţionează pe lângă consiliile locale, în vederea adopţiei sau
a valorificării, în condiţiile legii."
10. Articolul 28 se abrogă.
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