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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la 

plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor funciare 

nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru 

realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, transmis cu adresa 

nr.P.L.x. 539 din 9 noiembrie 2010. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 

      

 
              PREŞEDINTE,                                              PREŞEDINTE, 
 
               Stelian Fuia                                                     Iulian Iancu                                    
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R A P O R T  C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la plata 

tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol 
a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 

 
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru industrii şi 
servicii au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 
privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, trimis cu 
adresa nr. P.L.x 539 din 9 noiembrie 2010, înregistrat cu nr.24/704 din 11 noiembrie 2010, respectiv nr.23/281 din 11 noiembrie 2010. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1126/16.09.2010, avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi 
propuneri preluate de iniţiator. 
  Senatul, în  şedinţa din 29 septembrie 2010, a adoptat proiectul de lege. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, cu avizele nr.26/1666/16.11.2010, respectiv nr.P.L.x 539/2010/17.11.2010, avizează favorabil proiectul de lege, iar Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci, cu avizul nr.520/24.11.2010, avizează negativ proiectul de lege. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, a terenurilor, scoase din circuitul agricol, necesare pentru realizarea unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege în  
şedinţa din 14 martie 2011, iar membrii Comisiei pentru industrii şi servicii în şedinţa din 29 martie 2011. 

La lucrări au fost prezenţi din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 23  
deputaţi din totalul de 25 deputaţi, iar din partea Comisiei pentru industrii şi servicii 29 deputaţi din totalul de 29 deputaţi. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat. 

În urma dezbaterii, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la 
plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a 
terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu amendamente admise. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, Camera decizională pentru acest proiect de 
lege este Camera Deputaţilor. 
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A M E N D A M E N T E     A D M I S E  
 

  În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.83/2010 Text adoptat de Senat Amendamente admise/ 
Autor 

Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul Legii 

LEGE  
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2010 

privind exceptarea de la plata 
tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) 

lit.h) din Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru 

scoaterea din circuitul agricol a 
terenurilor necesare pentru 

realizarea unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local 

 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.83 din 15 
septembrie 2010 privind exceptarea de 
la plata tarifelor prevăzute la art.42 
alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru scoaterea 
din circuitul agricol a terenurilor 
necesare pentru realizarea unor 
obiective de interes naţional, judeţean 
şi local, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.653 din 21 
septembrie 2010. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.83 din 15 
septembrie 2010 privind exceptarea de 
la plata tarifelor prevăzute la art.42 
alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru scoaterea 
din circuitul agricol a terenurilor 
necesare pentru realizarea unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi 
local, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.653 din 21 
septembrie 2010, cu următoarea 
modificare: 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 
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0 1 2 3 4 
3. Titlul Ordonanţei 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind exceptarea de la plata tarifelor 

prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
scoaterea din circuitul agricol a terenurilor 
necesare pentru realizarea unor obiective de 

interes naţional, judeţean şi local 
 

 Nemodificat  

4. Articol unic. – Prin derogare de la art.42 
alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, republicată, cu completările 
ulterioare, se exceptează de la plata tarifelor 
pentru eliberarea avizelor tehnic şi de 
specialitate, precum şi a avizelor şi acordurilor 
de scoatere din circuitul agricol scoaterea 
definitivă ori temporară din circuitul agricol a 
terenurilor necesare pentru: 
a) lucrările de construcţie de drumuri de interes 
naţional, judeţean şi local, precum şi lucrările 
de construcţie, reabilitare şi extindere a 
infrastructurii feroviare publice; 
b) lucrările necesare dezvoltării reţelei de 
transport cu metroul şi de modernizare a reţelei 
existente; 
c) lucrările de dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare, precum şi a infrastructurii de 
transport naval; 
d) lucrările din domeniul gospodăririi apelor; 
e) lucrările de construcţie, reabilitare, 
modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei 
litorale a Mării Negre; 
 
 

 Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
Nemodificat 
 
 
La articolul unic, litera f) va avea 
următorul cuprins: 
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0 1 2 3 4 
f) lucrările de dezvoltare a liniilor de transport 
şi distribuţie a energiei electrice de interes 
naţional; 
 
 
 
g) lucrările miniere de interes naţional pentru 
exploatarea zăcămintelor de lignit care se 
execută în baza unei licenţe de exploatare. 
 

„f) lucrările de construcţie de reţele de 
transport şi distribuţie a energiei 
electrice şi a gazelor naturale;” 
 
Dep.Doru Leşe – PD-L 
 
Nemodificat 
 

Corelare cu prevederile  
Legii nr.255/2010 şi 
Legii nr.210/2010. 

 
 
 
 
                         PREŞEDINTE,                                       PREŞEDINTE, 
 
                           Stelian Fuia                                                Iulian Iancu 
 
 
 
 
                           SECRETAR,                                            SECRETAR, 
 
                         Vasile Mocanu                                          Mircea Marin 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar,               Consilieri parlamentari, 
Gabriela Ciurea               Viorela Gondoş 
                Isabela Robe 


