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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU
ECOLOGIC

Bucureşti, 18.06.2018
Nr.4c-27/56
RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii apelor nr.107/1996
În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările
și completările ulterioare, Comi

sia

pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în
procedură

de

proiectul

urgen
ță, cu

de

Lege

privind

aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea
şi completarea Legii apelor nr.107/1996, trimis cu adresa nr.PLx.32 din
19 februarie 2018 şi înregistrat cu nr.4c-27/56/20.02.2018.
Proiectul

de

lege

are

ca

obiect

de

reglementare

aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii apelor nr.107/1996, în sensul creării cadrului legislativ
pentru protejarea şi conservarea stării apelor pe sectoarele de cursuri de apă
care nu sunt afectate de activităţi umane, asigurându-se astfel o mai bună
aplicare a dispoziţiilor Directivei 92/43/CEE şi, în acelaşi timp, se realizează
cadrul necesar pentru eliminarea impactului negativ al inundaţiilor, prin
eliminarea interdicţiei de realizare a unor lucrări de apărare împotriva
inundaţiilor în zonele inundabile, şi prin corelarea planurilor de management
ale districtelor bazinelor hidrografice, fapt ce va contribui şi la creşterea
gradului de absorbţie a fondurilor europene.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
Lege în ședința din data de 12 februarie 2018.
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Conform

dispoziţiilor

art.75

alin.(1)

din

Constituţia

României,

republicată şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificărileși completările ulterioare,

Camera Deputaţilor

este Cameră decizională.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul
favorabil al Consiliului Legislativ (nr.935/06.11.2017) și avizul favorabil al
Comisiei pentru administra
ție publică și amenajarea teritoriului (nr.4c

-

6/47/6.03.2018) .
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările
și completările ulterioare, Comisia
pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de Lege în şedinţa din
17 aprilie 2018.
Din numărul total de 17 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic au fost prezenți la dezbatere 11 deputaţi.
La dezbateri a participat în calitate de invitat, conform prevederilor
art.54 şi art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, doamna Adriana Petcu, secretar de
stat în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind
aprobarea

Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului

nr.78/2017

pentru

modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, cu amendamentele
admise prevăzute în Anexa nr.1 şi cu amendamentul respins prevăzut în
Anexa nr.2 care fac parte integrantă din prezentul raport.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor organice.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

ION CUPĂ

PETRU FARAGO

Consilier parlamentar,
Andreea Negulescu
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ANEXA nr.1
AMENDAMENTE ADMISE

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au admis următoarele amendamente:
Nr
Crt.

1.

2.

ORDONANŢA DE
URGENŢĂ
a Guvernului
nr.78/2017 pentru
modificarea şi
completarea Legii
apelor nr.107/1996

Text
adoptat de Senat

Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului
nr.78/2017 pentru
modificarea şi
completarea Legii
apelor nr.107/1996
Articol unic. - Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.78 din 8
noiembrie 2017 pentru
modificarea
şi
completarea Legii apelor
nr.107/1996. publicată în
Monitorul
Oficial
al
României,
Partea
I.
nr.885 din 10 noiembrie
2017.

Text propus de comisie
(autorul
amendamentelor)

Motivaţia

Articol unic. - Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.78 din 8
noiembrie
2017
pentru
modificarea şi completarea
Legii apelor nr.107/1996,
publicată
în
Monitorul
Oficial al României, Partea
I. nr.885 din 10 noiembrie
2017, cu următoarele
modificări și completări :
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3.

4.

Articolul I
Legea
apelor
nr.
107/1996, publicată în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr.
244 din 8 octombrie 1996,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, se
modifică şi se completează
după cum urmează:

Nemodificat

………………………

1.La articolul I, înaintea
punctului 1 se introduc 3
puncte noi, cu următorul
cuprins :
- La articolul 1, alineatul
(11) se modifica si va
avea următorul cuprins:

(11) Apa nu este un
produs
comercial
oarecare,
ci
este
un
patrimoniu natural care
trebuie protejat, tratat şi
apărat ca atare.
(Text Legea 107/1996 cu
modificările si completările
ulterioare)

(11) Apa nu este un produs
comercial oarecare, ci este
un patrimoniu natural care
trebuie protejat, tratat şi
apărat ca atare, fiind o
resursa strategica de
care depinde siguran
ța
naționala.
Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic

Conform art. 1 alin. (1)
din
O.U.G.
nr.
107/05.09.2002 privind
înfiinţarea Administraţiei
Naţionale
„Apele
Române",
cu
modificările
şi
completările ulterioare,
resursele
de
apa
constituie
„monopol
natural
de
interes
strategic”, iar potrivit
prevederilor art. 4 alin.
(1) din Legea apelor nr.
107/1996,
cu
modificările
şi
completările ulterioare,
„resursele de apă, de
suprafaţă şi subterane
sunt monopol natural de
interes strategic”.
In conformitate cu art. 3
4

lit. m) din Legea nr.
51/29.07.1991 privind
securitatea naţională a
României,
cu
modificările
şi
completările ulterioare,
„Constituie
ameninţări
la
adresa
securităţii
naţionale a României …
orice
acţiuni
sau
inacţiuni care … au ca
efect
periclitarea,
gestionarea
ilegală,
degradarea
ori
distrugerea
resurselor
naturale,
fondurilor
forestier, cinegetic şi
piscicol, apelor şi altor
asemenea
resurse,
precum
şi
monopolizarea
ori
blocarea accesului la
acestea, cu consecinţe
la nivel naţional sau
regional”.
-La articolul 3, după
se
alineatul
(1)
introduce
un
alineat
nou,alineatul(11),cu
următorul cuprins:
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(11) Aparțin domeniului
public al statului albiile
sectoarelor cursurilor de
apă cu lungimi mai mici
de 5 kmși cu bazine
hidrografice
care
nu
depășesc suprafața de 10
km2, sectoarele amenajate
cu lucrări de gospodărire a
apelor, aflate in domeniul
public de interes național si
amplasate in zona de
confluenta a cursului de
apă principal.
Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic

……………………………….

-La articolul 7, alineatele
(3) şi (4) se modifică şi
vor
avea
următorul
cuprins:

(3)Pe lângă autoritatea
publică
centrală
din
domeniul
apelor
funcţionează:
Consiliul
interministerial al apelor,
Comisia
centrală
de
apărare
împotriva

„(3) Pe lângă autoritatea
publică
centrală
din
domeniul
apelor
funcţionează:
Consiliul interministerial al
apelor,
Comitetul
ministerial
pentru

Art.7

6

inundaţiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase
şi
accidentelor
la
construcţiile hidrotehnice,
Comisia naţională pentru
siguranţa
barajelor
şi
lucrărilor
hidrotehnice,
Centrul
român
de
reconstrucţie a râurilor şi
Comitetul naţional pentru
Programul
Hidrologic
Internaţional, organisme
cu caracter consultativ.
(4)Regulamentul
de
organizare şi funcţionare a
Consiliului interministerial
al apelor se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, iar
cel
al
Comitetului
ministerial pentru situaţii
de urgenţă, al Comisiei
naţionale pentru siguranţa
barajelor şi a altor lucrări
hidrotehnice, al Centrului
român de reconstrucţie a
râurilor şi al Comitetului
naţional pentru Programul
hidrologic internaţional se
aprobă
prin
ordin
al
conducătorului autorităţii
publice
centrale
din
domeniul
apelor.

situaţii
de
urgenţă,
Comisia naţională pentru
siguranţa barajelor şi a
altor lucrări hidrotehnice,
Comisia naţională pentru
siguranţa
digurilor,
Centrul
român
pentru
reconstrucţia ecologică a
râurilor
şi
Comitetul
naţional român pentru
Programul
hidrologic
internaţional, organisme cu
caracter consultativ.
(4)
Regulamentul
de
organizare şi funcţionare al
Consiliului interministerial
al apelor se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, iar
cele
ale
Comitetului
ministerial pentru situaţii
de
urgenţă,
Comisiei
naţionale pentru siguranţa
barajelor şi a altor lucrări
hidrotehnice,Comisiei
naţionale pentru siguranţa
digurilor, Centrului român
pentru
reconstrucţia
ecologică a râurilor şi
lacurilor şi ale Comitetului
naţional
român
pentru
Programul
hidrologic
internaţional, prin ordin al
7

Secretariatele
tehnice
permanente ale acestor
organisme se asigură de
către autoritatea publică
centrală
din
domeniul
apelor.
Nominalizarea
specialiştilor cu funcţii de
sprijin
ai
Comitetului
ministerial pentru situaţii
de urgenţă se stabileşte
prin
ordin
al
conducătorului autorităţii
publice
centrale
din
domeniul apelor.

5.

(Text Legea 107/1996 cu
modificările si completările
ulterioare)
1. La articolul 16 alineatul
(1), litera d) se modifică şi
va
avea
următorul
cuprins:

conducătorului
autorităţii
publice
centrale
din
domeniul
apelor.
Secretariatele
tehnice
permanente ale acestor
organisme se asigură de
către autoritatea publică
centrală
din
domeniul
apelor.”
Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic

Nemodificat

d)evacuarea de ape uzate
în lacurile naturale sau de
acumulare,
în
bălţi,
heleşteie sau în iazuri, cu
excepţia
iazurilor
de
decantare;
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6.

2.
La
articolul
16
alineatul (1), după litera
d) se introduce o nouă
literă, litera d1), cu
următorul cuprins:
d1)evacuarea
de
ape
uzate
epurate
şi/sau
neepurate
în
apele
subterane
sau
pe
terenuri;

2. La articolul I punctul
2,
litera d1)
a
alineatului
(1)
a
articolului
16,
se
modifica si va avea
următorul cuprins:
d1) evacuarea de ape uzate
epurate și/sau neepurate în
apele subterane sau pe
terenuri,
cu
excepția
folosirii
apelor
uzate
epurate corespunzător,
cu
respectarea
indicatorilor de calitate
la evacuare prevăzuți în
Hotărârea
Guvernului
nr.
188/2002
pentru
aprobarea unor norme
privind
condi
țiile
de
descărcare
în
mediul
acvatic a apelor uzate,
cu
modificările
și
completările ulterioare,
pentru iriga
ții, în baza
unui studiu și cu condiția
monitorizării
acestor
ape.
Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic

Prin interdicția evacuării
apelor uzate epurate pe
terenuri se anulează
posibilitatea de utilizare
a apei uzate epurate,
care respectă indicatorii
NTPA 001 la iriga
ții. De
asemenea, având în
vedere noile preocupări
ale Comisiei Europene
privind reutilizarea apei
uzate
epurate
corespunzător, precum
și impactul schimbărilor
climatice, propunem reformularea
art.16,
alin.(1) lit. d1), astfel ca
interzicerea evacuării să
se adreseze doar apelor
uzate neepurate, iar
apele
uzate
epurate
corespunzător
(respectarea limitelor de
evacuare se dovede
ște
prin monitorizare) să
poată să fie utilizate
pentru irigații, pe baza
unui studiu.
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3. La articolul I, după
punctul 2 se introduc
două
puncte
noi,
punctele 21 și
22 , cu
următorul cuprins :
21.
La
articolul
16,
1
alin.(1), după lit. d ), se
introduce o noua litera
d2),
cu
următorul
cuprins:
d2)
se
exceptează
evacuarea
apelor
pluviale
neimpurificate
pentru care nu exista
soluția evacuării intr-un
emisar
natural,
cu
condiția
monitorizării
permanente a încadrării
in parametrii legali.
Autor: deputat PNL –
Tudorița Lungu
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Art 26
(1) Deţinătorii terenurilor
din aval sunt obligaţi să
primească apele ce se
scurg în mod natural de
pe terenurile situate în
amonte.
(Text Legea 107/1996 cu
modificările
si
completările ulterioare)

22.
La
articolul
26,
alineatul (1) se modifica
si va avea următorul
cuprins:
(1) Destinatorii terenurilor
din aval si ai lucrărilor de
desecare sunt obligați sa
primească apele ce se
scurg in mod natural de pe
terenurile
situate
in
amonte, inclusiv de pe
cursurile
de
apa
cadastrate
si
necadastrate,
permanente
sau
nepermanente atât in
regim
de
exploatare
normal cat si de ape
mari
si
sa
asigure
tranzitarea
acestora
pana in emisarul final.

In practica s-au întâlnit
situații in care au fost
divergente
intre
administratorii lucrărilor
de
desecare
si
proprietarii
terenurilor
din zona.

Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic
7.

3. La articolul 27, după
alineatul (1) se introduc
două
noi
alineate,
alineatele (2) şi (3), cu
următorul cuprins:

Nemodificat
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8.

(2)În vederea protecţiei
şi
conservării
stării
apelor, pe sectoarele de
cursuri de apă care nu
sunt
afectate
de
activităţi
umane
se
interzice realizarea de
lucrări şi activităţi care
pot
afecta
starea
ecologică a apelor.
(3)Criteriile de selectare
şi
lista
sectoarelor
cursurilor
de
apă
prevăzute la alin. (2) se
aprobă prin hotărâre a
Guvernului, în termen de
180 de zile de la data
intrării
în
vigoare
a
prezentei ordonanţe de
urgenţă
4.La
articolul
29,
alineatul (1) se modifică
şi va avea următorul
cuprins:

Nemodificat

(1)Lucrările
de
amenajare a bazinelor
hidrografice sau alte
lucrări
hidrotehnice
promovate
de
Administraţia
Naţională
«Apele
12

Române»
sunt
de
utilitate publică şi interes
naţional, iar terenurile pe
care urmează să fie
amplasate
pot
fi
expropriate de către
Ministerul Apelor şi
Pădurilor
prin
Administraţia
Naţională
«Apele
Române», cu justă şi
prealabilă
despăgubire,
în condiţiile legii.
9.

Art. 33

………………………

4. La articolul I, după
punctul 4, se introduc
trei puncte noi, punctule
41 – 43, cu următorul
cuprins :
41 . La articolul 33, alin.
(41) se modifica si va
avea următorul cuprins:

(41) Dreptul de exploatare
a agregatelor minerale, în
cazuri de urgenţă ca:
viituri, precipitaţii care au
avariat sau au distrus
poduri, drumuri, obiective
economice,
gospodării
individuale,
în
scopul
refacerii acestora, în limita

(41) Dreptul de exploatare
a agregatelor minerale, în
cazuri de urgenţă ca:
viituri, precipitaţii care au
avariat sau au distrus
poduri, drumuri, obiective
economice,
gospodării
individuale,
în
scopul
refacerii acestora, în limita

Concordarea
Legii
apelor nr. 107/1996 cu
modificările și
completările ulterioare
cu legislația de mediu:
Legea privind evaluarea
impactului
anumitor
proiecte
publice
și
private asupra mediului
care transpune Directiva
2014/52/UE
a
Parlamentului European
și a Consiliului din 16
aprilie 2014și O.U.G.
nr.
195
din
22
decembrie 2005 privind
protecţia
mediului
aprobată prin Legea nr.
265 din 29 iunie 2006,
13

cantităţii maxime de 2.000
m3/an, se acordă, gratuit,
pe baza notificării de
începere a execuţiei, emisă
de autorităţile bazinale de
ape. Pentru exploatarea pe
cursurile de apă care sunt
traversate sau au în lungul
lor infrastructura aflată în
administrarea instituţiilor
publice/societăţilor
naţionale/companiilor
naţionale/societăţilor
comerciale/regiilor
autonome din domeniul
transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
la o distanţă mai mică
decât cea prevăzută în
actele
normative
în
vigoare, faţă de zona de
protecţie, este
necesar
avizul acestora.
(Text Legea 107/1996 cu
modificările si completările
ulterioare)

cantităţii maxime de 2.000 cu
modificările și
m3/an, se acordă, gratuit, completările ulterioare.
pe baza avizului de
gospodărire a apelor,
emis
de
autorităţile
bazinale de ape. Pentru
exploatarea pe cursurile de
apă care sunt traversate
sau au în lungul lor
infrastructura
aflată
în
administrarea
instituţiilor
publice/societăţilor
naţionale/companiilor
naţionale/societăţilor
reglementate de Legea
societăților nr.31/1990,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare/regiilor
autonome din domeniul
transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
la o distanţă mai mică
decât cea prevăzută în
actele
normative
în
vigoare, faţă de zona de
protecţie,
este
necesar
avizul acestora.
Autor:
Comisia
pentru
mediu si echilibru ecologic
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Art. 35
………………….
1

(5 ) Se mandatează
autoritatea
publică
centrală din domeniul
apelor,
prin
Administraţia Naţională
"Apele
Române",
să
înscrie în cartea funciară
dreptul de proprietate al
statului asupra bunurilor
din domeniul public al
statului
aflate
în
administrarea
Administraţiei Naţionale
"Apele
Române",
prevăzute la art. 3.
(Text Legea 107/1996
cu
modificările
si
completările ulterioare)

42 . La articolul 35, alin.
(51) și (5 2) se modifica
si va avea următorul
cuprins:
(51)
Se
mandatează
autoritatea publică centrală
din domeniul apelor, prin
Administraţia
Naţională
Apele Române si unitățile
aflate in subordine, să
înscrie în cartea funciară
dreptul de proprietate al
statului asupra bunurilor
din domeniul public al
statului
aflate
în
administrarea
Administraţiei
Naţionale
Apele Române, prevăzute
la art.3.

Documentaţiile
sunt
întocmite
de
Administraţiile Bazinale,
sau de persoane fizice
sau juridice cu care
Administraţiile Bazinale
încheie contracte
de
prestări servicii.
Documentaţiile
cadastrale cuprind
o
serie
de
acte
care
trebuie semnate de un
reprezentant legal al
instituţiei şi trebui să fie
ştampilate;
aceste
documente
sunt
semnate şi stampilate
de
Administraţiile
Autor:
Comisia
pentru Bazinale fără să aibă
mediu si echilibru ecologic
mandat,
la
data
prezentei,
pentru
această operaţiune; în
condiţiile actuale toate
documentaţiile ar trebii
semnate şi ştampilate
de
Administraţia
Naţională,.
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Titularul dreptului de
administrare
pentru
bunurile din domeniul
public al statului, în
calitate de ordonator
principal
de
credite,
este
Ministerul
în
coordonarea
căreia
funcţionează
Administraţia Naţională
„Apele
Române”,
în
calitate de ordonator
secundar de credite.
Denumirea generică de
„autoritate
publică
centrală din domeniul
apelor”
este
mai
potrivită
decât
denumirea Ministerului,
denumire care se poate
modifica destul de des

(52) Costurile pentru
întocmirea
documentaţiilor tehnice
cadastrale, precum şi a
celor necesare pentru
înscrierea dreptului de
proprietate a statului în
cartea funciară asupra
bunurilor prevăzute la

(52)
Costurile
pentru Pentru
urgentarea
întocmirea documentaţiilor procedurilor
de
tehnice cadastrale, precum intabulare
şi a celor necesare pentru
înscrierea
dreptului
de
proprietate a statului în
cartea
funciară
asupra
bunurilor prevăzute la alin.
(51) se suportă din bugetul
16

alin. (51) se suportă din
bugetul de stat, prin
bugetul
autorităţii
publice
centrale
din
domeniul apelor.
(Text Legea 107/1996
cu
modificările
si
completările ulterioare)

de
stat,
prin
bugetul
autorităţii publice centrale
din domeniul apelor sau
din veniturile proprii ale
administratorului
in
limita bugetului aprobat
urmând
sa
fie
recuperate de la bugetul
de stat.
43.Articolul
39
modifica
si
va
următorul cuprins:

Art. 39
Delimitarea
albiilor
minore se realizează de
Regia Autonomă "Apele
Române" împreună cu
autoritatea de cadastru
funciar şi cu deţinătorii
terenurilor riverane.
(Text Legea 107/1996
cu
modificările
si
completările ulterioare)

se
avea

Art.39
Delimitarea
albiilor minore care aparţin
domeniului
public
al
statului se realizează de
Administraţia
Naţională
„Apele Române" împreună
cu
reprezentanţii
unităţilor administrativ–
teritoriale,
cu
consultarea oficiilor de
cadastru şi
publicitate
imobiliară
şi
cu
informarea
deţinătorilor/
administratorilor
cu
orice titlu ai terenurilor
riverane.
Evidenţa

Pentru punerea in acord
cu prevederile art. 27,
Legea 7/1996 – Legea
cadastrului
si
a
publicitatii imobiliare, cu
privire la cartile funciare
speciale referitoare la
domeniul
public
al
statului.

17

terenurilor ocupate de
ape
care
aparţin
domeniului public sau
privat al statului sau al
unei
entităţi
administrativ-teritoriale
se face prin înscrierea
acestora în cărţi funciare
speciale,
la
nivelul
unităţii
administrativteritoriale, cu atribuire
de număr cadastral în
baza
documentaţiei
cadastrale întocmite în
condiţiile
Legii
cadastrului
şi
a
publicităţii
imobiliare
nr.7/1996, republicată,
cu
modificările
şi
completările ulterioare."
Autor:
Comisia
pentru
mediu si echilibru ecologic
10.

5.
La
articolul
41,
alineatul (2) se modifică
şi va avea următorul
cuprins:

Nemodificat

(2)Debitele de servitute,
obligatorii în albii, în
raport
cu
specificul
18

sectoarelor
de
râu
respective, cu gradul de
amenajare a bazinelor
hidrografice,
ţinând
seama
de
solicitarea
resurselor de apă şi cu
asigurarea
respectării
condiţiilor impuse pentru
protecţia ecosistemelor
acvatice, conform legii,
se stabilesc de către
Administraţia
Naţională
«Apele
Române»
şi
sunt
prevăzute în avizul
sau
autorizaţia
de
gospodărire a apelor.
11.

6.
La
articolul
43,
8
alineatele (1), (1 ) şi (2)
se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

Nemodificat

(1)În vederea stabilirii
orientărilor fundamentale
privind
gospodărirea
durabilă,
unitară,
echilibrată şi complexă a
resurselor de apă şi a
ecosistemelor
acvatice,
precum
şi
pentru
protecţia
zonelor
19

protejate se elaborează
scheme
directoare
pe
bazine sau grupe de
bazine
hidrografice.
Schema directoare este
instrumentul principal de
planificare, dezvoltare şi
gospodărire a apelor la
nivelul
districtului
de
bazin hidrografic şi este
alcătuită din planul de
amenajare a bazinului
hidrografic, care include şi
planul de management al
riscului la inundaţii componenta
de
gospodărire cantitativă şi
planul de management al
bazinului
hidrografic
componenta
de
gospodărire
calitativă.
Schema
directoare
se
elaborează
conform
metodologiei
şi
instrucţiunilor
tehnice
aprobate prin ordin al
conducătorului autorităţii
publice
centrale
din
domeniul apelor. Planurile
de
management
al
districtelor hidrografice se
elaborează şi se adoptă în
20

conformitate cu termenele
stabilite
în
Directiva
2000/60/CE
a
Parlamentului European şi
a
Consiliului
din
23
octombrie
2000
de
stabilire a unui cadru de
politică
comunitară
în
domeniul apei. Planurile
de management al riscului
la
inundaţii
ale
bazinelor/spaţiilor
hidrografice se elaborează
şi
se
adoptă
în
conformitate cu termenele
stabilite
în
Directiva
2007/60/CE
a
Parlamentului European şi
a
Consiliului
din
23
octombrie 2007 privind
evaluarea şi gestionarea
riscurilor de inundaţii.
................................
(18)În
corelare
cu
prevederile planurilor din
cadrul
schemelor
directoare se elaborează
programe de măsuri care
să
ţină
seama
de
rezultatele
analizelor
21

prevăzute la alin. (14) şi
(15),
realizate
pentru
atingerea
obiectivelor
prevăzute
la
art.
21
privind
asigurarea
protecţiei cantitative şi
calitative
a
apelor,
apărarea
împotriva
acţiunilor distructive ale
apelor,
precum
şi
valorificarea potenţialului
apelor,
în
raport
cu
cerinţele
dezvoltării
durabile a societăţii şi în
acord cu strategia şi
politicile
de
mediu,
incluzând
dezvoltarea
lucrărilor, instalaţiilor şi
amenajărilor
de
gospodărire a apelor.
...............................
(2)Componentele
planurilor de management
şi programele de măsuri
aferente prevăzute la alin.
(18) se elaborează şi se
actualizează
de
către
Administraţia
Naţională
«Apele
Române»,
se
avizează
de
către
22

12.

comitetul de bazin, la
propunerea
autorităţii
publice
centrale
din
domeniul apelor, şi se
aprobă prin hotărâre a
Guvernului.
Conţinutul
minim al planurilor de
management
şi
al
programelor de măsuri
este prevăzut în anexa
nr. 3.
Art.48
(1)Lucrările
care
se
construiesc pe ape sau
care au legătură cu apele
sunt:
…………………………..
n)planuri de amenajare a
teritoriului,
planuri
de
urbanism general, zonal şi
de detaliu.

5.La articolul I, după
punctul 6 se introduc
două
puncte
noi,
1
2
punctele 6
– 6 , cu
următorul cuprins :
61.
La
articolul
48
alineatul (1), după litera
n) se introduce o noua
litera o) cu următorul
cuprins:
o)
lucrări
de
decontaminare
a
resursei
de
apă
subterană pentru siturile
declarate
ca
fiind
contaminate.
Autor:
Comisia
pentru
mediu si echilibru ecologic

Concordarea
Legii
apelor nr. 107/1996 cu
modificările și
completările ulterioare
cu legislația de mediu:
Legea privind evaluarea
impactului
anumitor
proiecte
publice
și
private asupra mediului
care transpune Directiva
2014/52/UE
a
Parlamentului European
și a Consiliului din 16
aprilie 2014și O.U.G.
nr.
195
din
22
decembrie 2005
privind
protecţia
mediului aprobată prin
Legea nr. 265 din 29
iunie
2006,
cu
modificările și
23

62 . La articolul 48,
alineatul (2) se modifică
și va avea următorul
cuprins :
(2)Documentaţiile
elaborate
pentru
lucrările prevăzute la
alin. (1) trebuie să ofere
securitatea necesară, să
răspundă normativelor şi
prescripţiilor
tehnice,
având
în
vedere
interesele
protecţiei
mediului
şi
amplasamentelor.
(Text Legea 107/1996
cu
modificările
si
completările ulterioare)

completările ulterioare.

(2)
Documentaţiile
elaborate pentru lucrările
prevăzute la alin. (1) vor
conține prevederi care
să asigure siguran
ța în
funcționare și exploatare
a acestora, să asigure
atingerea și menținerea
obiectivelor de mediu
pentru corpurile de apă
de
suprafa
ță
și
subterane, precum
și
respectarea prevederilor
în vigoare ale Planului
Naţional de Management
aferent
porţiunii
din
bazinul
hidrografic
internaţional al fluviului
Dunărea
care
este
cuprinsă
în
teritoriul
României și Planurilor
de
Management
ale
Bazinelor/Spațiilor
Hidrografice și
ale
Planurilor
de
management al riscului
la
inundaţii
aferente
24

celor 11 administraţii
bazinale
de
apă
şi
fluviului Dunărea de pe
teritoriul României.

13.

7.
La
articolul
49,
alineatul (2) se modifică
şi va avea următorul
cuprins:
(2)Se exceptează de la
prevederile
alin.
(1)
obiectivele
care
au
prevăzute
lucrări
de
apărare
împotriva
inundaţiilor, precum şi
lucrările
de
supratraversare
şi
subtraversare a cursurilor
de
apă,
dimensionate
corelat
cu
prevederile
Strategiei naţionale de
management al riscului la
inundaţii şi ale planurilor
de management al riscului
la inundaţii. Lucrările de
apărare
împotriva
inundaţiilor se execută
numai pe baza avizului de
gospodărire
a
apelor,

Autor:
Comisia
pentru
mediu si echilibru ecologic
6. La articolul I punctul
7,
alineatul (2) al
articolului
49,
se
modifică și va avea
următorul cuprins :
(2) Se exceptează de la
dispozițiile alin. (1), noile
obiective
socioeconomice
care
au
prevăzute
lucrări
de
apărare
împotriva
inundațiilor,
precum
și
lucrările de supratraversare
și
subtraversare
ale
cursurilor
de
apa,
dimensionate,
cu
respectarea prevederilor
Strategiei
ționale
na
de
management al riscului la
inundații
pe
termen
mediu și lung
și ale
Planurilor de Management
al Riscului la Inunda
ții.
Lucrările și/sau măsurile

Corelare cu alin. 3 al
aceluiași articol
Eliminarea avizului de
amplasament de la alin.
2
ar
crea
disfuncționalități
în
procesul
de
reglementare
privind
dezvoltarea teritorială și
urbanistică. Astfel, se
va
ționa condi
amplasarea
de
noi
obiective
socioeconomice
în
zona
inundabilă,
evitând
riscul
apari
ției
unor
lucrări și/sau măsuri
care
nu
respectă
exigențele
privind
reducerea riscului la
inundații,
precum
și
scurgerea apelor.

25

emis conform legii.

14.

Art.49
……………………..
(31) Obţinerea avizului de
amplasament şi a avizului
de gospodărire a apelor
condiţionează
eliberarea
de
către
autorităţile
administraţiei
publice
emitente a autorizaţiei de
construire
a
lucrărilor
prevăzute la art. 48 alin.
(1).

de reducere a riscului la
inundații pentru noile
obiective
socioeconomice
se
execută
numai pe baza avizului de
amplasament,
emis
conform legii.
Autor:
Comisia
pentru
mediu si echilibru ecologic
7. La articolul I, după
punctul 7 se introduc
patru
puncte
noi,
1
4
punctule 7 -7
, cu
următorul cuprins :

(Text Legea 107/1996
cu
modificările
si
completările ulterioare)

26

71 . La articolul 49, după
alineatul
(31)
se
introduce un
alineat
nou, alineatul (32), cu
următorul cuprins:
(32)
Avizul
de
amplasament
prevăzut
la alin. (2), obţinut în
baza
metodologiei
elaborate de autoritatea
publică
centrală
din
domeniul
apelor,
nu
exclude
obligaţia
obţinerii pentru noile
obiective
socioeconomice a avizului de
gospodărire a apelor şi a
celorlalte
avize
necesare, potrivit legii.
Autor:
Comisia
pentru
mediu si echilibru ecologic
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72. La
articolul 50,
alineatele (1), (3) și (4)
se modificăș i vor avea
următorul cuprins:
Art.50 (1)Lucrările
prevăzute la art. 48 pot
fi
promovate
şi
executate numai în baza
avizului de gospodărire a
apelor
şi,
respectiv,
notificării
emise
de
Administraţia Naţională
«Apele
Române».
Punerea în funcţiune sau
exploatarea
acestor
lucrări se face numai în
baza
autorizaţiei
de
gospodărire a apelor şi,
după caz, a notificării
emise de Administraţia
Naţională
«Apele
Române».

Art.50 (1) Lucrările
prevăzute la art. 48 pot fi
promovate şi executate
numai în baza avizului de
gospodărire a apelor emis
de Administraţia Naţională
”Apele
Române”
și
unitățile
aflate
în
subordine.
Punerea
în
funcţiune sau exploatarea a
acestor lucrări se face
numai în baza autorizaţiei
de gospodărire a apelor
emisă
de
Administraţia
Naţională ”Apele Române”
și
unitățile
aflate
în
subordine.

…………………………

(3) Se exceptează de la
prevederile
alin.
(1)
activităţile prevăzute la
art. 9 alin. (2), precum şi
cele pentru care prezenta
lege prevede notificarea.

(3) Se exceptează de la
prevederile
alin.
(1)
activităţile prevăzute la art.
9 alin. (2).

Concordarea
Legii
apelor nr. 107/1996 cu
modificările și
completările ulterioare
cu legislația de mediu:
Legea privind evaluarea
impactului
anumitor
proiecte
publice
și
private asupra mediului
care transpune Directiva
2014/52/UE
a
Parlamentului European
și a Consiliului din 16
aprilie 2014și O.U.G.
nr.
195
din
22
decembrie 2005 privind
protecţia
mediului
aprobată prin Legea nr.
265 din 29 iunie 2006,
cu
modificările
și
completările ulterioare.

28

(4) Pentru serviciile de
autorizare sau de avizare
a lucrărilor, prevăzute la
art. 48, se percep taxe şi
tarife care se stabilesc în
condiţiile legii.

(4) Pentru serviciile de
autorizare sau de avizare a
lucrărilor, prevăzute la art.
48 și art.54, se percep
tarife care se stabilesc în
condiţiile legii.

(Text Legea 107/1996 cu
modificările si completările
ulterioare)

Comisia
pentru
Autor:
mediu si echilibru ecologic

Art.51
(2) Avizul, autorizaţia de
gospodărire a apelor şi
notificarea
nu
exclud
obligativitatea
obţinerii
acordului şi autorizaţiei de
mediu, potrivit legii.
(Text Legea 107/1996 cu
modificările si completările
ulterioare)

73. La articolul 51, alineatul
(2) se modifica si va avea
următorul cuprins:
(2) Avizul și autorizaţia de
gospodărire a apelor nu
exclud
obligativitatea
obţinerii
actelor
de
reglementare
din
domeniul
mediului,
potrivit legii.
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Art.52
Elaborarea
documentaţiilor
pentru
fundamentarea solicitării
avizului de gospodărire a
apelor
trebuie
să
se
bazeze
pe
studii
meteorologice, hidrologice
sau hidrogeologice, după
caz,
pe
studii
de
gospodărire a apelor şi de
impact
al
lucrărilor
respective
asupra
resurselor
de
apă
şi
asupra zonelor riverane.
Aceste
studii
şi
documentaţii
pot
fi
întocmite
de
instituţii
publice
sau
private,
abilitate de autoritatea
publică
centrală
din
domeniul apelor sau de o
autoritate competentă din
statele Uniunii Europene.
Documentaţiile
de
fundamentare trebuie să
demonstreze
că
solicitantul
avizului
de
gospodărire a apelor se

74.
Articolul
52
se
modifică
si
va
avea
următorul cuprins:
(1) Procedura
de
emitere a avizului de
gospodărire
a
apelor
include
evaluarea
impactului
lucrărilor
asupra
corpurilor
de
apă, pe baza studiului de
evaluare a impactului
asupra
corpurilor
de
apa, după caz.
(2) Elaborarea
documentaţiilor
pentru
fundamentarea avizului de
gospodărire a apelor se
bazează
pe
studii
meteorologice, hidrologice,
hidrogeologice,
sau
pe
studii de gospodărire a
apelor, după caz. Aceste
studii şi documentaţii
vor
fi
întocmite
de
instituţii
publice
sau
private
din
cadrul
statelor
membre
ale
Uniunii
Europene,
atestate de autoritatea
30

poate conforma cerinţelor
legale.
(Text Legea 107/1996 cu
modificările si completările
ulterioare)

publică
centrală
din
domeniul apelor sau de
o autoritate competentă
din
spa
țiul
Uniunii
Europene. Documentaţiile
de fundamentare trebuie să
demonstreze că titularul
proiectului
se
poate
conforma cerinţelor legale.
(3) Elaboratorii
care
intocmesc studiile de
evaluare a impactului
asupra corpurilor de apă
sunt
atestati
de
autoritatea
publică
centrală din domeniul
apelor. Elaboratorii care
întocmesc
studiile
prevăzute la alin. (2) pot
elabora studii de impact
asupra corpurilor de apa
pana la atestarea de
către autoritatea publica
centrala
in
domeniul
apelor.
Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic
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15.

8.
La
articolul
53,
alineatul (4) se modifică
şi va avea următorul
cuprins:

Nemodificat

(4)Noile lucrări de barare
sau de captare a apei
amplasate pe cursurile de
apă
trebuie
să
fie
prevăzute
cu
instalaţii
care să asigure în aval
debitul de servitute, aşa
cum este definit la pct. 26
din anexa nr. 1, precum
şi, după caz, cu construcţii
care să asigure migrarea
faunei acvatice, în special
a ihtiofaunei, în vederea
atingerii obiectivelor de
mediu prevăzute la art.
2^1,
cu
respectarea
prevederilor
art.
2^4.
Aceste prevederi se aplică
şi lucrărilor de barare sau
de
captare
a
apei
existente amplasate pe
cursurile
de
apă,
în
condiţiile
unor
soluţii
fezabile din punct de
vedere tehnic şi dacă
realizarea
acestora
nu
implică
costuri
32

disproporţionate.

16.

8. La articolul I, după
punctul 8 se introduc
șapte
puncte
noi,
1
7
punctele 8
- 8 , cu
următorul cuprins :

Art. 54
Investitorul
are
(1)
obligaţia
să
notifice
Administraţiei
Naţionale
"Apele Române", cu cel
puţin 20 de zile înainte,
începerea execuţiei pentru
următoarele categorii de
activităţi şi lucrări:
a) lucrări de dezvoltare,
modernizare
sau
retehnologizare a unor
procese tehnologice sau a
unor instalaţii existente,

81.
La
articolul
54,
partea introductivă si
literele a) si c) ale
alineatul (1) se modifică
și vor avea următorul
cuprins:
Art. 54- (1) Avizul de
gospodărire a apelor se
emite pentru proiecte de
dezvoltare,modernizare,
retehnologizare
pentru
următoarele categorii de
activităţi şi lucrări:

Concordarea
Legii
apelor nr. 107/1996 cu
modificările și
completările ulterioare
cu legislația de mediu:
Legea privind evaluarea
impactului
anumitor
proiecte
publice
și
private asupra mediului
care transpune Directiva
2014/52/UE
a
Parlamentului European
și a Consiliului din 16
aprilie 2014și O.U.G.
nr.
195
din
22
decembrie 2005 privind
protecţia
mediului
aprobată prin Legea nr.
265 din 29 iunie 2006,
cu
modificările
ș
i
completările ulterioare.

a) lucrări de dezvoltare,
modernizare
sau
retehnologizare
a
unor
33

dacă
prin
realizarea
acestora nu se modifica
parametrii cantitativi şi
calitativi finali ai folosinţei
de
apă,
înscrişi
în
autorizaţia de gospodărire
a apelor, pe baza căreia
utilizatorul
respectiv
a
funcţionat
înainte
de
începerea execuţiei unor
astfel de lucrări;
b) abrogată;

c) instalaţiile cu caracter
provizoriu, pe durata de
execuţie a unor investiţii,
dacă debitul prelevat nu
depăşeşte 10 litri pe
secunda,
iar
apele
evacuate rezultate după
folosire nu influenţează
calitatea
resurselor
de
apa;
d) protecţia sanitară a
surselor de alimentare cu
apă potabilă, a apelor
minerale, a lacurilor şi

procese tehnologice sau a
unor instalaţii existente,
chiar
dacă
prin
realizarea acestora nu se
modifica
parametrii
cantitativi şi calitativi finali
ai folosinţei de apă, înscrişi
în
autorizaţia
de
gospodărire a apelor, pe
baza
căreia
utilizatorul
respectiv
a
funcţionat
înainte
de
începerea
execuţiei unor astfel de
lucrări;
…………………………………………
c)
instalaţiile
de
alimentare
cu
apă,
canalizare și evacuare
cu caracter provizoriu;

82 .La articolul 54,
literele d) - g) ale
alineatul (1) se abrogă:

34

nămolurilor terapeutice;
e) traversări ale cursurilor
de apă de către drumuri
de exploatare, comunale
sau judeţene, în bazine
hidrografice mai mici de
10 kmp;
f) lucrări de cultura şi
refacere a pădurilor şi de
combatere
a
eroziunii
solului, pe suprafeţe totale
mai mici de 20 kmp,
inclusiv
lucrări
de
regularizare a scurgerii pe
versanţi şi corectări de
torenţi, pe lungimi mai
mici de 10 km;
g) lucrări de captare a
apei, dacă debitul prelevat
nu
depăşeşte
2
litri/secundă,
iar
apele
evacuate rezultate după
folosire nu influenţează
calitatea
resurselor
de
apă;

h) reparaţii de drumuri şi
poduri.

h) Nemodificat
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Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic
83.La
articolul
54,
1
alineatul
(1 )
se
modifică și va avea
următorul cuprins :
(11) În cazuri de urgenţă
ca: viituri, precipitaţii care
au avariat sau distrus
infrastructura
de
transport,
obiective
economice,
în
scopul
refacerii acestora, pentru
începerea
execuţiei
lucrărilor de exploatare a
agregatelor minerale care
se realizează în limita
cantităţii maxime de 2.000
mc, notificarea se va
face cu cel puţin 3 zile
înainte
de
începerea
execuţiei.

(11) În cazuri de urgenţă
ca: viituri, precipitaţii care
au avariat sau distrus
infrastructura de transport,
obiective
economice,
în
scopul refacerii acestora,
pentru începerea execuţiei
lucrărilor de exploatare a
agregatelor minerale care
se realizează în limita
cantităţii maxime de 2.000
mc,
avizul
de
gospodărire a apelor se
va emite în regim de
urgență, cu cel puţin 3 zile
înainte
de
începerea
execuţiei.
Autor:
Comisia
pentru
mediu si echilibru ecologic
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(2)Pentru
lucrările
prevăzute la alin. (1) şi
(11), începerea execuţiei
se face pe baza notificării,
fără a fi necesar avizul de
gospodărire a apelor.

84.La articolul 54,
alineatul (2) se abrogă.
Autor:
Comisia
pentru
mediu si echilibru ecologic

85.La
articolul
54,
alineatul (3) se modifică
și va avea următorul
cuprins :
(3) Punerea în funcţiune
a lucrărilor şi instalaţiilor
prevăzute la alin. (1), ca
şi a categoriilor de
lucrări
privind
linii
electrice,
apărări
şi
consolidări de maluri şi
albii,
rectificări
şi
reprofilări
de
albii,
regularizarea scurgerii
pe versanţi, corectări
de
torente
şi
combaterea
eroziunii
solului se face în baza
notificării
către
Administraţia
Naţională
"Apele Române", cu 20
de
zile
înainte
de

(3) Punerea în funcţiune a
lucrărilor
şi
instalaţiilor
prevăzute la alin. (1) și
(11) se face în baza
autorizației
de
gospodărire
a
apelor
emisă de unită
țile din
subordinea
Administrației Naționale
”Apele Române”.
Autor:
Comisia
pentru
mediu si echilibru ecologic
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aceasta, autorizaţia de
gospodărire a apelor
nefiind necesară.
(Text Legea 107/1996 cu
modificările si completările
ulterioare)
Art. 66
Evacuarea dintr-un lac
de acumulare a unor
volume de apă diferite de
cele
înscrise
în
regulamentul
de
exploatare, precum şi
efectuarea
la
mecanismele barajului a
unor
manevre
neprevăzute în acesta se
pot
face
numai
cu
aprobarea
sau
din
dispoziţia
Regiei
Autonome
"Apele
Române".

86. La articolul 66, după
alineatul
(1)
se
introduce
un
alineat
nou,
alin.
(2)
cu
următorul cuprins:

(Text Legea 107/1996 cu
modificările si completările
ulterioare)
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(2) Programele de golire
pentru
lacurile
de
acumulare in vederea
realizării lucrărilor de
intervenții si reparații la
construcțiile
si
instalațiile
aferente,
indiferent de detinator,
se
aproba
de
către
Administrația Naționala
”Apele Române cu avizul
Comisiei Naționale de
Siguranța Barajelor și a
altor lucrări hidrotehnice
cadrul
autoritarii
din
publice
centrale
din
domeniul apelor.

In asemenea situa
ții
este necesara avizarea
condițiilor tehnice de
siguranța
de
către
CONSIB
(organism
format din exper
ți in
domeniul
siguran
ței
barajelor) cu privire la
stabilitatea
lucrării
hidrotehnice,
a
versanților si asigurării
folosințelor acumulării.

Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic
Art. 68
………………………..
(3) Structura, atribuţiile
specifice, competenţele
şi
dotarea
Comisiei
naţionale
pentru
siguranţa barajelor şi
lucrărilor hidrotehnice se
stabilesc prin regulament
de
organizare
şi
funcţionare şi se aprobă

87. La articolul 68, după
alineatul (3) se introduc
două
noi
alineate,
alineatele (4) şi (5) cu
următorul cuprins:

39

prin
ordin
al
conducătorului autorităţii
publice
centrale
din
domeniul apelor.
(Text Legea 107/1996 cu
modificările
si
completările ulterioare)

“(4)Coordonarea,
îndrumarea şi urmărirea
activităţii
de
supraveghere
a
digurilor,
în
vederea
exploatării în siguranţă
a acestora, se realizează
de
către
Comisia
naţională
pentru
siguranţa
digurilor
constituită
din
reprezentanţi
ai
autorităţilor
publice
centrale competente, ai
deţinătorilor de diguri, ai
institutelor de cercetare
şi
proiectare,
ai
societăţilor
de
construcţii din domeniu,
ai
învăţământului
superior
tehnic
de
construcţii hidrotehnice
şi
de
îmbunătăţiri
funciare.
40

(5) Structura, atribuţiile
specifice, competenţele
şi
dotarea
Comisiei
naţionale
pentru
siguranţa digurilor se
stabilesc
prin
regulament
de
organizare
şi
funcţionare şi se aprobă
prin
ordin
al
conducătorului
autorităţii
publice
centrale din domeniul
apelor.”

17.

9.
La
articolul
766,
alineatul (1) se modifică
şi va avea următorul
cuprins:

Autor:
Comisia
pentru
mediu si echilibru ecologic
Nemodificat

(1)Autoritatea
publică
centrală din domeniul
apelor va lua măsura
corelării planurilor de
management al riscului
la inundaţii cu planurile
de
management
ale
districtelor
bazinelor
hidrografice, având ca
41

obiective schimbul de
informaţii şi realizarea
unei abordări unitare şi
corelate pentru atingerea
unui beneficiu comun cu
privire la obiectivele de
mediu pentru corpurile
de apă de suprafaţă şi
subterane, conform art.
21 şi 22, şi obiectivele de
management al riscului
la inundaţii prevăzute în
Strategia naţională de
management al riscului
la inundaţii pe termen
mediu şi lung.
18.

Art. 85
………………………
(3)Lista obiectivelor de
investiţii ce urmează a fi
finanţate din veniturile
proprii ale Administraţiei
Naţionale "Apele Române"
se aprobă anual, prin
ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale
din domeniul apelor, la
propunerea conducătorului
Administraţiei
Naţionale
"Apele Române".

9.La articolul I, după
punctul 9 se introduce
un punct nou, punctul 91
cu următorul cuprins :

91. La articolul 85, după
alineatul
(3)
se
introduce un nou alineat
(4),
cu
următorul
cuprins:
42

(Text Legea 107/1996 cu
modificările
si
completările ulterioare)

(4) Finantarea obiectivelor
de investitii prevăzute la
alin. (1) si (2) se realizeaza
in
baza
programelor
multianuale de investitii
aprobate prin Hotararea
Guvernului la propunerea
autoritatii publice centrale
din domeniul apelor.
Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic

19.

10. La articolul 87,
punctele 39), 40) şi 55)
se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
39.inexistenţa
la
lucrările de barare a
cursurilor de apă a
instalaţiilor
şi
construcţiilor care să
asigure în aval debitele
ecologice şi debitele de
servitute,
precum
şi
migrarea ihtiofaunei;
40.nerespectarea
prevederilor programelor

10. La articolul I punctul
10, articolul 87, punctele
39. si 40. se modifică şi
vor
avea
următorul
cuprins:
39. inexistența la lucrările
de barare a cursurilor de
apă
a
instalaţiilor
și
construcțiilor
care
să
asigure în aval debitele de
servitute,
precum
şi
migrarea ihtiofaunei, în
condițiile art.53 alin.(4).

Se creaza temeiul legal
expres
pentru
aprobarea
planului
multianual de investitii
prin
Hotararea
guvernului in vederea
corelarii cu prevederile
legii finantelor publice
500/2002
cu
modificarile
si
completarile ulterioare
privind cadrul bugetar
multianual.

Corelarea cu condi
țiile
Art. 53 (4)
Debitul
de
servitute
cuprinde
debitul
ecologic,
conform definiției Anexa
1, punct 26

40.nerespectarea
prevederilor
programelor
43

de exploatare a lacurilor
de acumulare şi prizelor de
apă,
precum
şi
neasigurarea
debitelor
ecologice şi a debitelor de
servitute;

de exploatare a lacurilor de
acumulare şi prizelor de
apă,
precum
şi
neasigurarea debitelor de
servitute,
în
condi
țiile
art.53 alin.(4) .

……………………………

Autor: Comisia pentru si
echilibru ecologic

55.nerespectarea
prevederilor art.33 alin
(2)
privind
acordarea
dreptului e exploatare a
agregatelor minerale din
albiile
sau
malurile
cursurilor
de
apa,
lacurilor, baltilor si din
terasa.
20.

11.La articolul I, după
punctul 10, se introduc
cinci
puncte
noi,
punctele 101 - 105 , cu
următorul cuprins :
101. La articolul 93,
alineatul (1) si partea
introductivă și lit.a) a
alineatului
(2)
se
modifica si vor avea
următorul cuprins:
44

Art. 93

(1)Executarea,
modificarea
sau
extinderea
de
lucrări,
construcţii ori instalaţii pe
ape sau care au legătură
cu apele, fără avizul legal
ori fără notificarea unei
astfel de lucrări, precum
şi darea în exploatare de
unităţi
fără
punerea
concomitentă în funcţiune
a reţelelor de canalizare,
a staţiilor şi instalaţiilor
de epurare a apei uzate,
potrivit autorizaţiei de
gospodărire
a
apelor,
constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare
de la o lună la un an sau
cu amendă.

(1)Executarea, modificarea
sau extinderea de lucrări,
construcţii ori instalaţii pe
ape sau care au legătură cu
apele, fără avizul legal,
precum
şi
darea
în
exploatare de unităţi fără
punerea concomitentă în
funcţiune a reţelelor de
canalizare, a staţiilor şi
instalaţiilor de epurare a
apei
uzate,
potrivit
autorizaţiei de gospodărire
a
apelor,
constituie
infracţiune şi se pedepseşte
cu închisoare de la o lună la
un an sau cu amendă.

(2)Cu
pedeapsa
prevăzută la alin. (1) se
sancţionează
şi
următoarele fapte:

(2) Cu pedeapsa prevăzută
la alin. (1) se sancţionează
şi următoarele fapte:

a)utilizarea resurselor de
apă în diferite scopuri,
fără
autorizaţia
de
gospodărire a apelor sau

a) utilizarea resurselor de
apă în diferite scopuri, fără
autorizaţia de gospodărire
a apelor;
45

fără
activităţii;

notificarea

(Text Legea 107/1996 cu
modificările
si
completările ulterioare)

Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic

102 . La articolul 110,
litera a) se modifica si
va
avea
următorul
cuprins:
Art.-110
Autoritatea
publică centrală pentru
apă este în drept să
emită norme, normative
şi ordine cu caracter
obligatoriu în domeniul
apelor. În termen de un
an de la intrarea în
vigoare a prezentei legi
se
vor
elabora
şi
promova, prin ordin al
conducătorului autorităţii
publice centrale pentru
apă:
a)procedura
şi
competenţele de emitere a
avizelor şi autorizaţiilor de
gospodărire a apelor;

a)procedura și
competențele de emitere a
avizului de gospodărire a
46

apelor inclusiv procedura
de evaluare a impactului
asupra corpurilor de apă
și conținutul cadru al
studiului de evaluare a
impactului
asupra
corpurilor de apă;
Autor:
Comisia
pentru
mediu si echilibru ecologic
103 . La articolul 110,
după
litera
a)
se
introduce o literă nouă,
litera a)1 cu următorul
cuprins:
a1)procedura și
competențele de emitere
a
autoriza
ției
de
gospodărire a apelor ;
Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic

d)procedura de notificare;
47

……………………….

104 . La articolul
110,litera d) se abroga.
Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic

o)metodologia
şi
instrucţiunile
tehnice
pentru
elaborarea
schemelor directoare.
(Text Legea 107/1996 cu
modificările
si
completările ulterioare)
105.
La
articolul
110,după litera o) se
introduce o literă nouă,
litera p), cu următorul
cuprins :
p)
îndrumare,
instrucțiuni
și
metodologii
privind
activitatea de hidrologie
și hidrogeologie.
Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic
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21.

11. La anexa nr. 1,
punctele 13, 25 şi 26 se
modifică
şi vor
avea
următorul cuprins:

Nemodificat

13.ape
uzate:
ape
provenind din activităţi
casnice,
sociale
sau
economice,
conţinând
substanţe poluante sau
reziduuri care îi alterează
caracteristicile
fizice,
chimice şi bacteriologice
iniţiale, precum şi ape de
ploaie ce curg pe terenuri
poluate, care nu sunt
supuse
proceselor
de
epurare, potrivit legii;
…………………………………
25.debit ecologic: debitul
necesar
protecţiei
ecosistemelor
acvatice
atât din punct de vedere
cantitativ,
cât
şi
al
dinamicii acestuia pentru
atingerea obiectivelor de
mediu pentru corpurile de
apă
de
suprafaţă
prevăzute la art. 2^1;
49

26.debit de servitute:
debitul minim necesar a fi
lăsat permanent pe un
curs de apă în aval de o
lucrare de barare, format
din debitul ecologic şi
debitul minim necesar
utilizatorilor din aval;
22.

23.

12. La anexa nr. 1, după
punctul 13 se introduce un
nou punct, punctul 131, cu
următorul cuprins:
131.ape uzate epurate:
apele
uzate
supuse
epurării
prin
orice
procedeu şi/sau sistem
prin care, la evacuare,
caracteristicile
apelor
uzate respectă condiţiile
de calitate prevăzute în
normele tehnice şi în
avizele şi autorizaţiile de
gospodărire a apelor în
vigoare;
13. La anexa nr. 1, după
punctul 17 se introduce
un nou punct, punctul
171,
cu
următorul

Nemodificat

12. La articolul I punctul - Corelare cu art. 49
13, la Anexa 1, punctul privind definirea avizului
17¹ se modifica si va de amplasament
avea următorul cuprins:
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cuprins:
171.aviz
de
amplasament:
act
administrativ
ce
condiţionează din punct
de
vedere
tehnic
realizarea anticipată a
lucrărilor
de
apărare
împotriva
inundaţiilor
şi/sau
a
măsurilor
necesare pentru evitarea
pericolului de inundare şi
asigurarea
curgerii
apelor;
24.

………………………..
31.evacuarea directă în apa
subterană:
evacuarea
poluanţilor în apele subterane
fără percolare prin sol sau
subsol;

17¹. aviz de amplasament:
act
administrativ
ce
reglementează
amplasarea
unor
obiective
socioeconomice și realizarea
anticipată a lucrărilor
și/sau
măsurilor
de
reducere a riscului la
inundații, cu respectarea
prevederilor art. 37.

Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic
13. La articolul I, după
punctul 13, se introduc
două
puncte
noi,
punctele 131 – 132, cu
următorul cuprins :
131. La anexa nr.1, după
punctul 31 se introduce
un punct nou, punctul
311
,
cu
următorul
cuprins :
311. evaluarea de impact
asupra corpurilor de apă
este un proces care constă
în:
51

- elaborarea studiului de
evaluare
a
impactului
proiectului
asupra
corpurilor de apă;
desfășurarea
consultărilor cu publicul,
conform
prevederilor
legale privind evaluarea
impactului
anumitor
proiecte
publice
și
private asupra mediului;
- examinarea de către
Administraţia
Naţională
”Apele
Române”
și/sau
unitățile aflate în subordine
a informațiilor prezentate în
studiu, a oricăror informații
suplimentare
furnizate,
după caz, de către titularul
proiectului și a oricăror
informații
relevante
obținute
în
urma
consultărilor cu publicul;
decizia
privind
emiterea/respingerea
motivată a avizului de
gospodărire
a
apelor,
ținând seama de rezultatele
examinării sus men
ționate
și, după caz, de propria
examinare suplimentară.

52

Autor:
Comisia
pentru
mediu si echilibru ecologic

35.gospodărirea apelor:
ansamblul
activităţilor
care
prin
mijloace
tehnice
şi
măsuri
legislative, economice şi
administrative,
conduc
la
cunoaşterea,
utilizarea,
valorificarea
raţională,
menţinerea
sau
îmbunătăţirea
resurselor de apă pentru
satisfacerea
nevoilor
sociale şi economice, la
protecţia
împotriva
epuizării
şi
poluării
acestor resurse, precum
şi
la
prevenirea
şi
combaterea
acţiunilor
distructive ale apelor;

132. La anexa nr.1, după
punctul 35 se introduce
un punct nou, punctul
cu
următorul
351
,
cuprins :

351.
impactul
asupra
corpului de apă: efectul
produs
ca
urmare
a
desfășurării unei activități
asupra
stării
53

ecologice/potențialului
ecologic și stării chimice a
corpului
de
apă
de
suprafață precum și asupra
stării cantitative și stării
chimice a corpului de apă
subterană. Acesta poate fi:
- impact semnificativ:
deteriorează/ compromite
atingerea stării ecologice
bune
/ țialului
poten
ecologic
bun
și
stării
chimice bune a corpului de
apă de suprafa
ță, stării
cantitative bune și stării
chimice bune a corpului de
apă subterană.
- impact nesemnificativ:
nu
modifică
starea
ecologică/potențialul
ecologic și starea chimică a
corpului
de
apă
de
suprafață, respectiv starea
cantitativă și starea chimică
a corpului de apă subterană
și nici nu compromite
atingerea obiectivelor de
mediu;
impact
permanent:
produce efecte negative pe
termen lung asupra stării
ecologice
/poten
țialului
54

ecologic și stării chimice a
corpului
de
apă
de
suprafață, respectiv asupra
stării cantitativeși st ării
chimice a corpului de apă
subterană;
impact
temporar:
produce efecte negative
pentru o perioadă scurtă de
timp asupra stării ecologice
/potențialului ecologic și
stării chimice a corpului de
apă de suprafață, respectiv
asupra stării cantitative și
stării chimice a corpului de
apă subterană, fiind de
așteptat
o
redresare/refacere într-un
interval de timp scurt – fie
în mod natural, fie ca
rezultat al măsurilor de
reducere a impactului.

25.

14. Titlul anexei nr. 3 se
modifică şi va avea
următorul cuprins:
Conţinutul
minim
planurilor
management

Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic
Nemodificat

al
de
ale
55

26.

bazinului hidrografic şi al
programelor de măsuri
aferente acestora.
15. La anexa nr. 3,
partea
introductivă
a
literei A se modifică şi va
avea următorul cuprins:

27.

A.
Planurile
de
management al apelor la
nivel de bazin hidrografic
cuprind
următoarele
elemente:
Articolul II

28.

În termen de 180 de zile
de la data intrării în
vigoare
a
prezentei
ordonanţe de urgenţă, se
aprobă prin hotărâre a
Guvernului
modul
de
determinare şi de calcul
al debitului ecologic.
Articolul III

În termen de doi ani de la
data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de
urgenţă,
titularii
autorizaţiilor
de

Nemodificat

Nemodificat

14.
Articolul
III
se Elaborarea
studiilor
modifică și va avea
hidrologice
pentru
următorul cuprins :
calculul
debitului
de
servitute și/sau studiile
În termen de patru ani de tehnico-economice
la data intrării în vigoare pentru
realizarea
a legii de aprobare a instalațiilor
care
să
prezentei ordonanțe de asigure în aval debitul
urgență,
titularii de
servitute
și
a
56

gospodărire a apelor au
obligaţia
să
solicite
reconfirmarea acestora, în
baza unei documentaţii
tehnice întocmite conform
prevederilor
legale
în
vigoare; în caz contrar,
acestea
îşi
pierd
valabilitatea.

autorizaţiilor
de
gospodărire a apelor care
dețin lucrări de barare
sau de captare a apei,
amplasate pe cursurile
de apă, au obligaţia să
notifice
autoritatea
competentă
de
gospodărire a apelor cu
privire
la
aplicarea
prevederilor
art.53
alin.(4); în caz contrar,
autorizația
de
gospodărire a apelor îşi
pierde valabilitatea.
Autor: Comisia pentru
mediu si echilibru ecologic

construcțiilor care să
asigure migrarea faunei
acvatice
necesită
extinderea
termenului
prevăzut inițial în OUG
78/2017,
având
în
vedere atât numărul
mare de folosin
țe de
apă care dețin lucrări de
barare sau de captare a
apei
amplasate
pe
cursurile de apă cât
și
gradul de complexitate
ridicat al acestora.
Termenul de 4 ani este
coroborat cu termenul
de aprobare a celui deal
treilea
Plan
de
Management
22
decembrie 2021 prin
care se raportează la
Comisia
Europeană
atingerea
obiectivelor
de mediu ale corpurilor
de apă
și măsurile
suplimentare necesare
pentru
atingerea
acestora până în anul
2027.
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29.

Articolul IV

Nemodificat

Legea
apelor
nr.
107/1996, publicată în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr.
244 din 8 octombrie 1996,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
precum şi cu cele aduse
prin prezenta ordonanţă
de
urgenţă,
se
va
republica, după aprobarea
acesteia prin lege, dânduse
textelor
o
nouă
numerotare.
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ANEXA nr.2
AMENDAMENT RESPINS

Nr.
crt.
0

Legea apelor nr. 107/1996
Art. 4
(…)

1

(3)Reglementarea navigaţiei şi a
activităţilor conexe acesteia pe
căile navigabile se face de către
autoritatea publică centrală din
domeniul
transporturilor,
prin
unităţi de profil.

Text amendament propus

Motivarea
Amendamentului propus
3

2
La articolul 4, alineatul (3) se
modifica si va avea
următorul Acest amendament este
necesar să fie adoptat de
cuprins:
urgenţă pentru crearea
„Administraţia
(3) Reglementarea navigaţiei şi a structurii
activităţilor conexe acesteia pe căile Căii
Navigabile
Canalul
navigabile
se
face
de
către Bega”. Primăria Timişoara
Ministerul
Transporturilor
sau a depus un proiect cu
Ministerul Apelor si Pădurilor, finanţare
din
fonduri
după caz, prin unităţi de profil.
europene nerambursabile
in valoare de 6 milioane de
Autor: deputat PNL – Marilen Pirtea
euro, având în centrul său
canalul Bega, dar acest
proiect nu poate fi finalizat
din cauză că nu a fost
emisă
Hotărârea
de
Guvern,
conform
legii,
pentru
țarea înfiin
structurii Administraţia Căii
Navigabile Canalul Bega”,
care
să
asigure
reglementarea
şi
semnalizarea navigaţiei.

Camera
decizională
4
Camera
Deputaților
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Modificarea propusă este o
soluţie practică şi uşoară
astfel încât structura in
discuție să fie creată in
jurisdicţia Ministerul Apelor
şi
Pădurilor.
Primăria
Timişoara a dat statului
român
in
administrare
terenurile de sub albia
minoră a Canalului Bega,
pe porțiunea de canal a
cărei este proprietară.
Această situa
ție trenează
de doi ani, si exista riscul
retragerii celor 6 milioane
de euro, fapt care ar duce
la o imagine negativă
asupra imaginii României,
pe plan european.
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