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Comunicat de presă 

 

 
 

 

Astăzi, 12 mai 2017, a avut loc vizita la sistemul de irigații din cadrul Amenajării Hidrotehnice 

Pietroiu - Ștefan cel Mare a  delegației oficiale formate din domnul Liviu Dragnea, Președintele Camerei 

Deputaților, domnul Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fermieri și reprezentanți ai 

Consiliilor județene din Ialomița și Călărași.  

Prezenta vizită a avut loc în contextul adoptării de către plenul Camerei Deputaților a PLx 173/2017-

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de 

organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. Scopul acestui proiect viza introducerea Programului Apă 

Gratuită până la stația de punere sub presiune prin eliminarea costurilor cu  serviciile de furnizare de apă 

pentru irigații prestate de către ANIF sau alți prestatori de acest tip de servicii, suportate de către 

organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federațiile de organizații ale utilizatorilor de apă pentru 

irigații, care aplică irigații pe suprafețele agricole aflate în amenajări de irigații. În ceea ce privește 

rezultatele așteptate, se dorește creșterea anuală a suprafețelor agricole care irigă, ca urmare a suportării din 

bugetului ANIF, prin bugetul MADR, a cheltuielilor aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru 

irigații la stațiile de punere sub presiune ale organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau ale 

federațiilor de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, care irigă. 

 În acest sens, Domnul Florin-Ionuț Barbu, Directorul General ANIF, a ținut să îi mulțumească 

domnului Președinte Liviu Dragnea "pentru îndeplinirea promisiunii din campania electorală de a asigura 

apa gratuită până la stația de punere sub presiune. Votarea legii în Camera Deputaților, ca for decizional, 

reprezintă un act de maximă importanță pentru agricultura și strategia alimentară a României. Este o dovadă 

a seriozității cu care PSD tratează problemele cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020".  O serie de 

mulțumiri din partea conducerii ANIF au fost adresate și domnului ministru Petre Daea pentru organizarea 

acestui eveniment, menit să ofere prilejul Agenției de a prezenta efectiv modul în care pune în aplicare 

programele încredințate. 
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Prezența delegației la amenajarea Hidrotehnice Pietroiu-Ștefan cel Mare nu a fost una întâmplătoare, 

această amenajare reprezintă o investiție care face parte din prima etapă a Programului Național de 

Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România. Prezentul program a fost aprobat prin 

Legea nr. 269/2015, presupunând o investiție etapizată în valoare de  1,015 miliarde euro, menită să 

reabiliteze obiective pe o suprafaţă de 2.006.941 ha, din 86 amenajări de irigaţii viabile. În acest sens, 

domnul Director General a subliniat, în cadrul discursului său de prezentare, faptul că "impactul acestui 

program este complex, atât din punct de vedere al obținerii unor producții agricole sigure și stabile, cât și de 

îmbunătățirea  factorilor de mediu". 
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