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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC

București, 16.06.2020
Nr.4c-8/288

RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

apelor nr.107/1996

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost
sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea si
completarea Legii apelor nr.107/1996, transmis cu adresa nr. PL-x.245 din
6 mai 2020, înregistrat cu nr.4c-8/288 din 6 mai 2020.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.107/1996. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa
vizează asigurarea cadrului legal optim pentru implementarea Programului
national de cadastru şi carte funciară şi în domeniul imobilelor aparţinând
domeniului public al apelor.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege prin avizul
nr.220/16.03.2020.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat
proiectul de lege în şedinţa din 28 aprilie 2020.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a
examinat proiectul de lege în ședința online din 16 mai 2020.

Din numărul total de 16 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic au fost prezenți la dezbatere 12 deputaţi.

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege a fost prezent
domnul Leonard Achiriloaiei, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului,
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Apelor și Pădurilor si Gheorghe Ștefan, Secretar de Stat, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Augusta Cristina Braic, Director general
adjunct, Ministerul Afacerilor Interne.

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate,
membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1vot împotrivă),
adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii
apelor nr.107/1996, cu amendamente admise redate în Anexa 1 si
amendamente respinse redate în Anexa 2 care fac parte integrantă din
prezentul raport.

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face
parte din categoria legilor organice.

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României,
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

ION CUPĂ PETRU FARAGO

Consilier parlamentar,
Alina Alexandriuc
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Anexa 1

Tabel amendamente

la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996

Nr.
Crt.

Textul legii iniţiale Text Senat Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

1. Legea apelor
nr. 107/1996

Lege
pentru modificarea și

completarea Legii apelor
nr.107/1996

Nemodificat

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

Nemodificat

3. Art.1

(11) Apa nu este un produs
comercial oarecare, ci este un
patrimoniu natural care trebuie
protejat, tratat şi apărat ca
atare, fiind o resursă strategică
de care depinde siguranţa
naţională.

1. La articolul 1, alineatul (11) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
(11) Apa nu este un produs
comercial oarecare, ci este un
patrimoniu natural care trebuie
protejat, tratat și apărat ca atare,
fiind o resursă strategică de
siguranță și securitate națională.

Nemodificat

4. 2. La articolul 1, după alineatul
(11) se introduce un nou alineat,
alin.(12), cu următorul cuprins:
(12) Apele subterane și de suprafață

Nemodificat
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ale României sunt bogății de interes
public.

5. Art.1
(5) Sunt, de asemenea, supuse
dispoziţiilor prezentei legi
lucrările care se construiesc pe
ape sau care au legătură cu
apele şi prin care, direct ori
indirect, se produc modificări
temporare sau definitive asupra
calității apelor ori regimului de
curgere a acestora.

3. La articolul 1, alineatul (5) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
(5) Sunt, de asemenea, supuse
dispozițiilor prezentei legi lucrările
care se construiesc pe ape sau care
au legătură cu apele și prin care,
direct ori indirect, se produc
modificări temporare sau definitive
asupra calității și stării apelor ori
regimului de curgere sau
caracteristicilor tehnice a
acestora.

Se elimină

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

Apele nu au caracteristici
tehnice; cursurile de apă sunt
caracterizate de parametrii
hidromorfologici, biologici și
fizico-chimici caresunt luați în
considerare în evaluarea stării
apelor, fapt ce se re-găsește în
propunerea inițială.

6. Art.24
----------
b)se asigură atingerea stării
ecologice bune sau a
potenţialului ecologic bun
pentru corpurile de apă de
suprafaţă, având în vedere
impactul ce nu poate fi evitat în
mod rezonabil din cauza naturii
activităţii umane sau poluării;

4.La articolul 2 4, litera b) se
modifică și va avea următorul
cuprins:

b) se asigură cele mai mici
modificări posibile, din punct de
vedere ecologic și chimic, ale stării
bune pentru corpurile de apă
subterane, având în vedere impactul
ce nu poate fi evitat în mod rezonabil
din cauza naturii activității umane
sau poluării;

La articolul 24, litera b) se
modifică și va avea următorul
cuprins:

b) se asigură atingerea celei mai
bune stări posibile din punct de
vedere ecologic și chimic pentru
corpurile de apă de suprafață luând
în considerare impactul ce nu poate
fi evitat în mod rezonabil din cauza
naturii, activității umane sau
poluării; admis

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

Corelare cu prevederile
Directivei Cadru Apă. Pentru
apele subterane, starea bună a
apelor subterane se modifică cât
mai putin posibil, având în
vedere impactul care nu ar fi
putut fi evitat în mod rezonabil,
dată fiind natura activităților
umane sau a poluării;

7. Art.3 5. La articolul 3, alineatul (1 1 ) și La articolul 3, alineatul (11) și
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11) Aparţin domeniului public al
statului albiile sectoarelor
cursurilor de apă cu lungimi mai
mici de 5 km şi cu bazine
hidrografice care nu depăşesc
suprafaţa de 10 km2,
sectoarele amenajate cu
lucrări de gospodărire a apelor,
aflate în domeniul public de
interes naţional şi amplasate în
zona de confluenţă a cursului de
apă principal.

-------------------

(31)Pentru lacurile de
acumulare permanente a căror
execuţie a fost finanţată din
fonduri alocate de la bugetul de
stat, suprafeţele din lac aflate
sub cota coronamentului
barajului fac parte din domeniul
public al statului şi se includ în
categoria terenurilor acoperite
de apă, asimilându-se cu

(3 1 ) se modifică și vor avea
următorul cuprins:

(11 ) Aparțin domeniului public al
statului albiile sectoarelor cursurilor
de apă cu lungimi mai mici de 5 km
și cu bazine hidrografice care nu
depășesc suprafața de 10 km2,
sectoarele amenajate cu lucrări de
gospodărire a apelor, aflate în
domeniul public de interes național
și amplasate în zona de confluență a
cursului de apă principal.

-------------------------------

(31) Lacurile de acumulare
permanente a căror execuție a fost
finanțată din fonduri alocate de la
bugetul de stat, lucrările
hidrotehnice aferente și suprafețele
din lac aflate sub cota
coronamentului barajului fac parte
din domeniul public al statului și se
includ în categoria terenurilor
acoperite de apă, asimilânduse cu

(31) se modifică și vor avea
următorul cuprins:

(11 ) Aparțin domeniului public al
statului albiile sectoarelor
cursurilor de apă cu lungimi mai
mici de 5 km și cu bazine
hidrografice care nu depășesc
suprafața de 10 km2, sectoare
amenajate cu lucrări de
gospodărire a apelor, aflate în
domeniul public de interes național
și amplasate în zona de confluență
a cursului de apă principal.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

(31) Lacurile de acumulare
permanente a căror execuție a fost
finanțată din fonduri alocate de la
bugetul de stat, lucrările
hidrotehnice aferente și suprafețele
din lac aflate sub cota
coronamentului barajului fac parte
din domeniul public al statului și se
includ în categoria terenurilor
acoperite de apă, asimilându-se cu

Pentru a indeparta confuzia
creata de textul actual, in sensul
ca nu toata lungimea sau
suprafata cursurilor de apa mai
mici de 5 km si care nu depasesc
10 kmp sunt in domeniul public
de interes national, ci doar
sectorul din cursul de apa
ocupat/amenajat cu lucrari de
gospodarire a apelor din zona de
confluenta a cursului de apa
principal.
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noţiunea de albie minoră. noțiunea de albie minoră.
Administrația Națională „Apele
Române” este singura autoritate de
administrare a acestora.

noțiunea de albie minoră.
Administrația Națională „Apele
Române” este singura autoritate de
administrare a acestora, cu
exceptia bunurilor detinute,
prin efectul actelor normative,
de catre terte persoane.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

8. Art.5

(3) Regimul de exploatare a
fondului piscicol, precum şi
exercitarea pescuitului în
cursurile de apă naturale sau
amenajate sunt supuse
prevederilor prezentei legi şi
reglementărilor specifice.

6. La articolul 5, alineatul (3) se
modifică și va avea următorul
cuprins:

(3) Regimul de exploatare a fondului
piscicol, precum și exercitarea
pescuitului în cursurile de apă
naturale sunt supuse
prevederilor prezentei legi și
reglementărilor specifice.
Popularea cu elemente de
ihtiofaună a unui corp de apă sau
unui sector de corp de apă se
face doar cu specii autohtone și
cu acordul autorității
competente în domeniul apelor.

La articolul 5, alineatul (3) se
modifică și va avea următorul
cuprins:

3) Popularea cu elemente de
ihtiofaună a unui corp de apă sau
unui sector de corp de apă se face
doar cu specii indigene și cu
acceptul autorității competente
în domeniul apelor si al
administratorului in cazul
ariilor naturale protejate.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

Nu este instituit un conflict de
norme juridice, completarea
reglementării existente de la
art.5 alin. 3 al Legii apelor se
referă și detaliază obligațiile
obținerii actelor de
reglementare pentru orice
activitate desfasurată în
legatură cu apele, realizând
implementarea aquisului
comuniar în domeniul apelor.
Competenta reglementării în
domeniul activității aparține
autorității din domeniul
gospodăririi apelor, fiind
detaliată la art.48-55, astfel că
modificarea se circumscrie
acestor exigente ale unor texte
legale aflate în vigoare.
Propunerea de completare nu
vizeaza administrarea resursei
acvatice vii sau stabilirea de
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politici în domeniu, ci
reglementarea, după caz, din
punct de vedere al gospodăririi
apelor, în scopul atingerii unui
potential.

9. Art.10

(4)Apele subterane,
corespunzătoare calitativ, sunt
destinate în primul rând pentru
alimentarea cu apă a populaţiei
şi animalelor, precum şi pentru
asigurarea igienei şi sănătăţii
populaţiei. Aceste ape pot fi
utilizate şi în alte scopuri, numai
în baza autorizaţiei de
gospodărire a apelor.

7. La articolul 10, alineatul (4)
se modifică și va avea următorul
cuprins:

(4) Apele subterane,
corespunzătoare calitativ, sunt
resurse strategice destinate în
primul rând pentru alimentarea cu
apă a populației și animalelor,
precum și pentru asigurarea igienei
și sănătății populației. Aceste ape
pot fi utilizate și în alte scopuri,
numai în baza autorizației de
gospodărire a apelor.

Nemodificat

10. 8.La articolul 10, după alineatul
(4) se introduce un nou alineat,
alin.(41), cu următorul cuprins:

(41) Utilizarea în scop de irigații a
apelor subterane este permisă
numai în zonele unde nu există ape
de suprafață, și numai din stratul
freatic superior, pe baza studiilor
hidrogeologice întocmite sau

La articolul 10, după alineatul
(4) se introduce un nou alineat,
alin.(41), cu următorul cuprins:

(41) Utilizarea în scop de irigații a
apelor subterane este permisă
numai în zonele unde nu există ape
de suprafată, și numai din primul
strat acvifer cu potential
hidrogeologic (stratul freatic),
pe baza studiilor hidrogeologice

Motivare:
Propunem utilizarea termenilor
științifici și eliminarea
cuvântului superior, având în
vedere că nu există clasificări ale
stratelor freatice.
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expertizate de Institutul Național de
Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

întocmite sau expertizate de
Institutul Național de Hidrologie și
Gospodărire a Apelor.

Autor:Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

11. Art.16 alin.(1)
----------
e)utilizarea de canale deschise
de orice fel pentru evacuările ori
scurgerile de ape
fecaloid-menajere sau cu
conţinut periculos;

9.La articolul 16 alineatul (1),
litera e) se modifică și va avea
următorul cuprins:

e) utilizarea de canale deschise de
orice fel pentru evacuările ori
scurgerile de ape uzate,
neepurate corespunzător;

La articolul 16 alineatul (1),
litera e) se modifică și va avea
următorul cuprins:

e)utilizarea de canale deschise de
orice fel pentru evacuările ori
scurgerile de ape uzate, neepurate
sau epurate necorespunzător;

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

12. Art.25
--------
(4)Dreptul de folosinţă a albiilor
minore, a plajei şi a ţărmului
mării, în alte scopuri decât cele
prevăzute în alin. (1), se
dobândeşte numai după
obţinerea autorizaţiei de
gospodărire a apelor.

10.La articolul 25, alineatul (4)
se modifică și va avea următorul
cuprins:

(4) Dreptul de folosință a albiilor
minore, a plajei și a țărmului mării,
în alte scopuri decât cele prevăzute
la alin.(1), se exercită numai după
obținerea autorizației de
gospodărire a apelor.

Articolul 25, alineatul (4) se
modifică și va avea următorul
cuprins:

Nemodificat

13. 11.La articolul 25, după alineatul
(4) se introduc trei noi alineate,
alin.(5)-(7), cu următorul
cuprins:
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(5)Utilizarea terenurilor din
domeniul public al apelor în scopul
realizării investițiilor de interes și
utilitate publică de către autoritățile
administrației centrale sau locale
este permisă în baza unui protocol
încheiat cu administratorul bunului,
cu acordul expres al proprietarului.
Conținutul cadru al Protocolului se
va aproba prin Ordin al
conducătorului autorității publice
centrale din domeniul apelor.

(6)Dreptul de folosință obținut în
condițiile alin.(5) face dovada
deținerii terenului pentru emiterea
actelor de reglementare în domeniul
gospodăririi apelor.

(7)Prin derogare de la prevederile
art. I alin.(1) din Legea nr.50/1991
privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, republicată,
cu modificările și completările

(5) Utilizarea terenurilor din
domeniul public al apelor în scopul
realizării investițiilor de interes și
utilitate publică de către autoritățile
administrației publice centrale
sau locale este permisă în baza
unui protocol încheiat cu
administratorul bunului, cu acordul
expres al proprietarului. Conținutul
cadru al Protocolului se va aproba
prin Ordin al conducătorului
autorității publice centrale din
domeniul apelor.

Autor:Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

Nemodificat

(7)Prin derogare de la prevederile
art. 1 alin.(1) din Legea nr.50/1991
privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și
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ulterioare, executarea lucrărilor de
construcții de utilitate publică și de
interes național, județean sau local,
titularul poate dobândi un drept de
creanță asupra terenului din
domeniul public, pentru și pe timpul
realizării lucrărilor, în baza unui
protocol încheiat cu administratorul
acestuia, cu acordul expres al
proprietarului.

completările ulterioare, pentru
executarea lucrărilor de construcții
de utilitate publică și de interes
național, județean sau local,
titularul poate dobândi un drept de
creanță asupra terenului din
domeniul public, pentru și pe timpul
realizării lucrărilor, în baza unui
protocol încheiat cu administratorul
acestuia, cu acordul expres al
proprietarului.

Autor:Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

14. Art.27

(1)Orice activitate pe luciul de
apă, în albii minore, arii
protejate ori în zone de
protecţie, inclusiv navigaţia,
plutăritul, flotajul, exploatarea
agregatelor minerale sau
recoltarea stufului, precum şi
exploatarea fondului piscicol şi
pescuitul sportiv se vor realiza
astfel încât să nu producă efecte
negative asupra apei, malurilor
şi albiilor cursurilor de apă,
malurilor şi cuvetelor lacurilor,

12.La articolul 27, alin.(1) și (2)
se modifică și vor avea
următorul cuprins:

Art.27- (1)Orice activitate pe luciul
de apă, în albii minore, arii protejate
ori în zone de protecție, inclusiv
navigația, plutăritul, flotajul,
exploatarea agregatelor minerale
sau recoltarea stufului, precum și
exploatarea fondului piscicol și
pescuitul sportiv se vor realiza astfel
încât să nu producă efecte negative
asupra apei, malurilor și albiilor
cursurilor de apă, malurilor și
cuvetelor lacurilor, monumentelor
naturii, construcțiilor, lucrărilor sau

La articolul 27, alin.(1)se
modifică și va avea următorul
cuprins:

(1) Orice activitate pe luciul de
apă, în albii minore, arii protejate
ori în zone de protecţie, inclusiv
navigaţia, plutăritul, flotajul,
exploatarea agregatelor minerale
sau recoltarea stufului, precum şi
exploatarea fondului piscicol şi
pescuitul sportiv se vor realiza
astfel încât să nu producă efecte
negative asupra apei, malurilor şi
albiilor cursurilor de apă, malurilor
şi cuvetelor lacurilor,
monumentelor naturii, zonelor

Managementul ariilor naturale
protejate, conservarea
biodiversității și a patrimoniului
natural, precum și promovarea
politicilor publice legate de
protecția mediului, arii
protejate, dezvoltare durabilă și
turism responsabil se află în
responsabilitatea Agenției
Naționale pentru Arii Naturale
Protejate care emite avize
pentru orice tip de lucrări care se
propun a fi amplasate în
interiorul ariilor naturale
protejate.
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monumentelor naturii,
construcţiilor, lucrărilor sau
instalaţiilor existente în albii şi
să influenţeze cât mai puţin
folosirea apelor de către alţi
utilizatori. În nici o situaţie nu
este permisă deteriorarea
calităţii apei.

(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.

instalațiilor existente în albii și să
influențeze cât mai puțin folosirea
apelor de către alți utilizatori. În nici
o situație nu este permisă
deteriorarea calității apei sau
împiedicarea măsurilor de
aducere a corpului de apă la
starea bună/potențialul ecologic
bun.

(2) În vederea protecției și
conservării stării apelor, pe
sectoarele de cursuri de apă care
nu sunt afectate de activități
umane se interzice realizarea de
lucrări și activități care pot afecta
starea ecologică a apelor, cu
excepția obiectivelor declarate
de interes național și cele care
vizează siguranța și
securitatea națională, potrivit
prevederilor legale în vigoare
precum și realizarea lucrărilor
de întreținere și reparații la
obiectivele/construcțiile
existente.

protejate, construcţiilor, lucrărilor
sau instalaţiilor existente în albii şi
să influenţeze cât mai puţin
folosirea apelor de către alţi
utilizatori.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

(2) Nemodificat

15. 13.La articolul 27, după alineatul
(3) se introduce un nou alineat,

La articolul 27, după alineatul
(3) se introduce un nou alineat,
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alin.(4), cu următorul cuprins:

(4) Criteriile de selectare și listele cu
sectoarele cursurilor de apă
prevăzute la alin. (2) se actualizează
pe baza de studii de fundamentare
care sunt realizate de autoritatea
publică centrală din domeniul
apelor. Conținutul cadru al studii lor
de fundamentare se stabilește prin
Ordin al conducătorului autorității
publice centrale din domeniul apelor
în termen de 180 de zile.

alin.(4), cu următorul cuprins:

4) Criteriile de selectare și
listele cu sectoarele cursurilor
de apă prevăzute la alin. (2) se
actualizează pe baza de studii
de fundamentare care sunt
realizate de autoritatea publică
centrală din domeniul apelor.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

16. Art. 32

(4) Transportul pe apele
interioare, pe Dunărea fluvială şi
maritimă şi pe marea teritorială
al substanţelor periculoase,
inclusiv al materialelor
radioactive, se poate face numai
în condiţiile unui aviz comun,
emis, pentru fiecare caz în
parte, de Ministerul Apelor,
Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi
Ministerul Transporturilor.
Aceste dispoziţii se aplică şi

14.La articolul 32, alineatul (4)
se modifică și va avea următorul
cuprins:

(4) Transportul pe apele interioare,
pe Dunărea fluvială și maritimă și pe
marea teritorială, al substanțelor
periculoase, se poate face numai
în condițiile unui aviz comun,
emis, pentru fiecare caz în parte,
de autoritatea publică centrală
din domeniul apelor și
autoritatea publică centrală din
domeniul transporturilor. În
zonele cu arii protejate și situri
naturale UNESCO va fi necesar și

Nemodificat
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transportului în tranzit al
acestora.

avizul administratorului de sit.
Aceste dispoziții se aplică și
transportului în tranzit al
acestora.

17. Art.33

(8)Închirierea sau
concesionarea plajei mării se
face cu avizul Ministerului
Turismului.

15.La articolul 33, alineatul (8)
se modifică și va avea următorul
cuprins:

(8) Închirierea sau concesionarea
plajei mării se face cu avizul
autorității publice centrale din
domeniul turismului.

La articolul 33, alineatul (8) se
modifică și va avea următorul
cuprins:

(8) Închirierea sau concesionarea
plajei mării, a suprafețelor din
apele maritime interioare si
marea teritoriala se face cu
avizul autorității publice
centrale cu atribuții în
domeniul turismului sau, dupa
caz, a autorității publice
centrale cu atribuții în
domeniul afacerilor interne.

Autori:Deputat PSD Eduard Lucian
Simion
Deputat PSD Visan George

18. 16.La articolul 33, după alineatul
(9) se introduc cinci noi alineate,
alin.(10)-(14), cu următorul
cuprins:

(10) Se interzic primirea,
depozitarea, prelucrarea,

La articolul 33, după alineatul
(9) se introduc cinci noi
alineate, alin.(10)-(14), cu
următorul cuprins:
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transportul și comercializarea
agregatelor minerale fără
documente specifice de transport ale
acestora sau cu documente din care
nu rezultă cu certitudine proveniența
legală a acestora.

(11) Controlul circulației agregatele
minerale se efectuează de către
personalul de gospodărire a apelor
împuternicit în acest sens de
reprezentantul legal al
Administrației Naționale „Apele
Române", de către ofițeri, subofițeri
și agenți din cadrul Poliției Române,
Poliției de Frontieră Română și
Jandarmeriei Române, precum și de
către personalul cu atribuții de
control din cadrul Agenției Naționale
de Administrare Fiscală.

(12)Agregatele minerale prevăzute
la alin.(10) se confiscă de către
personalul prevăzut la alin.(l l) și se
valorifică potrivit legii.

(13) Normele referitoare la
proveniența, circulația și
comercializarea agregatelor
minerale, la regimul spațiilor de
depozitare a acestora și al
instalațiilor de prelucrare, se

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

(13)Normele referitoare la
proveniența, circulația și
comercializarea agregatelor
minerale, la regimul spațiilor de
depozitare a acestora și al
instalațiilor de prelucrare, se
stabilesc prin hotărâre a
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stabilesc prin hotărâre a Guvernului,
la propunerea autorității publice
centrale care răspunde de
gestionarea cantitativa și calitativa a
resurselor de apă.

(14)Oprirea în trafic, pe drumurile
publice, a autovehiculelor, în
vederea exercitării controlului
circulației agregatelor minerale, se
efectuează cu respectarea
competențelor prevăzute de
Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, republicată, cu
modificările și completările ulteri
oare.

Guvernului, la propunerea
autoritatii publice centrale din
domeniul apelor si a autoritatii
publice centrale din domeniul
resurselor minerale.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

(14)Oprirea în trafic, pe drumurile
publice, a autovehiculelor, în
vederea exercitării controlului
circulației agregatelor minerale, se
efectuează cu respectarea
competențelor prevăzute de
Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, aprobata cu
modificari prin Legea nr.
49/2006, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

19. 17.La articolul 35, după alineatul
(15) se introduce un nou alineat,
alin. (16), cu următorul cuprins:

După alineatul (15) al articolul
35, se introduce un nou
alineat, alin. (16), cu următorul
cuprins:
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(16) Prin excepție de la prevederile
art.51, alin.(I) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul și acvacultura,
aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr.3 17/2009, în vederea
realizării activității de monitorizare
privind fauna piscicolă,
Administrația Națională „Apele
Romane” beneficiază de autorizație
specială de pescuit științific,
eliberată la cerere de autoritatea
competentă.

(16)Prin derogare de la art.51 alin.
(1) din Ordonanța de urgentă a
Guvernului nr. 23/2008 privind
pescuitul și acvacultura, aprobată
cu modificări și completări prin
Legea nr. 317/2009, cu
modificările și completările
ulterioare, în vederea asigurarii
monitorizarii indicatorului pești
prevăzut în Anexa 11,
subpunctul 1.3.6., din prezenta
lege, Administrația
Națională ”Apele Române”
beneficiază de autorizație de
pescuit științific, eliberată, la
cerere, de Agenția Națională pentru
Pescuit și Acvacultură.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

20.
Art.35
------------
(51)Se mandatează autoritatea
publică centrală din domeniul
apelor, prin Administraţia
Naţională "Apele Române" şi

18.La articolul 35, alineatul (51)
se modifică și va avea următorul
cuprins:

(51) Se mandatează autoritatea
publică centrală din domeniul
apelor, prin Administrația Națională Nemodificat
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unităţile aflate în 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.
-----

„Apele Române", respectiv
administrațiile bazinale de apă,
să înscrie în cartea funciară dreptul
de proprietate al statului asupra
bunurilor din domeniul public al
statului aflate în administrarea
Administrației Naționale „Apele
Române", prevăzute la art.3.

21. 19.La articolul 35, după alineatul
(52) se introduc patru noi
alineate, alin.(53) - (56), cu
următorul cuprins:

(53) Dreptul de proprietate publică a
statului asupra imobilelor aflate în
administrarea Administrației
Naționale „Apele Române",
prevăzute la art. 3, se intabulează în
sistemul integrat de cadastru și
carte funciară, la cererea
administratorilor în baza actelor de
proprietate și a documentației
cadastrale întocmite conform
prevederilor legale.

(54) Prin excepție de la prevederile
alin. (53) se poate realiza
intabularea dreptului de proprietate
publică a statului asupra
suprafețelor de teren ale albiilor
minore și construcțiilor aferente în
baza copiei extrasului de pe
inventarul centralizat al bunurilor

La articolul 35, după alineatul
(52) se introduc patru noi
alineate, alin.(53)-(56), cu
următorul cuprins:

Nemodificat

(54) Prin excepție de la prevederile
alin. (53) se poate realiza
intabularea dreptului de proprietate
publică a statului asupra
suprafețelor de teren ale albiilor
minore și construcțiilor aferente în
baza copiei extrasului de pe
inventarul centralizat al bunurilor
respective, aprobat prin Hotărârea
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respective, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al
statului, cu modificările și
completările ulterioare, însoțită
de un înscris, emis de către
administratorul imobilului, respectiv
administrația bazinală de apă
competentă teritorial, prin care se
confirmă identitatea dintre imobilul
din documentația cadastrală și cel
evidențiat în inventarul centralizat -
Anexa nr. 12 la Hotărârea
Guvernillui nr. 1705/2006, cu
modificările și completările
ulterioare, cu specificarea
numărului, Ministerul Finanțelor
Publice, aferent bazinului
hidrografic de care aparține imobilul,
precum și documentația cadastrală
pentru care coordonatele punctelor
de pe limita imobilelor respective vor
fi determinate, în sistem
Stereografic 1970, prin vectorizare,
utilizând produsele cartografice
deținute de administrator sau la care
acesta are acces.

Guvernului nr. 1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat
al bunurilor din domeniul public al
statului, cu modificările
ulterioare, însoțită de un înscris,
emis de către administratorul
imobilului, respectiv administrația
bazinală de apă competentă
teritorial, prin care se confirmă
identitatea dintre imobilul din
documentația cadastrală și cel
evidențiat în inventarul
centralizat, cu specificarea
numărului, aferent bazinului
hidrografic de care aparține
imobilul, precum și documentația
cadastrală pentru care
coordonatele punctelor de pe limita
imobilelor respective vor fi
determinate, în sistem Stereografic
1970, prin vectorizare, utilizând
produsele cartografice deținute de
administrator sau la care acesta are
acces.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

(55)Concomitent cu înscrierea
dreptului de proprietate publică
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(55) Concomitent cu înscrierea
dreptului de proprietate publică
conform alin.(54) în partea a II-a a
cărții funciare se va efectua o notare
cu următorul conținut: „imobil cu
poziționare și suprafață incertă,
determinate prin vectorizare”.
Radierea acestei notări se
efectuează în baza documentației
cadastrale întocmită în conformitate
cu prevederile Legii cadastrului și
publicității imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

(5 6) În cazul suprafețelor de teren
ale albiilor minore și construcțiilor
aferente care nu întrunesc condițiile
pentru intabulare prevăzute la
alin.(53) și (54), se poate dispune
înscrierea provizorie a dreptului de
proprietate publică în baza unui
înscris emis de către administratorul
imobilului, respectiv administrația
bazinală de apă competentă

conform alin. (54) în partea a II-a a
cărții funciare se va efectua
notarea corespunzătoare, cu
următorul conținut: «imobil cu
poziționare și suprafață incertă,
determinate prin vectorizare».
Radierea acestei notări se
efectuează în baza documentației
cadastrale întocmită în
conformitate cu prevederile Legii
cadastrului și publicității imobiliare
nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

Nemodificat
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teritorial, prin care se confirrnă
identitatea dintre imobilul vizat și cel
prezentat în documentația
cadastrală anexată, pentru care
coordonatele punctelor de pe limita
imobilelor respective vor fi
determinate, în sistem Stereografic
1970, prin vectorizare, utilizând
produsele cartografice deținute de
administrator sau la care acesta are
acces.

22. Art.35
--------
(7) Deţinătorii de informaţii ce
constituie Fondul naţional de
date de gospodărire a apelor pot
refuza, motivat, furnizarea de
astfel de informaţii, în cazul în
care acestea afectează:

a) siguranţa naţională;

b) desfăşurarea unor acţiuni în
curs de urmărire penală sau de
judecată;

20.La articolul 35, alineatul (7)
se modifică și va avea următorul
cuprins:

(7) Deținătorii de informații ce
constituie Fondul național de date de
gospodărire a apelor pot refuza,
motivat, furnizarea de astfel de
informații, în cazul în care acestea
afectează:

a)relațiile internaționale,
siguranța și securitatea
națională;

b)procedura în timpul anchetei
penale sau disciplinare, daca se
periclitează rezultatul anchetei,
se dezvăluie surse confidențiale
ori se pun în pericol viața,
integritatea corporală,
sănătatea unei persoane în urma

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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c)confidenţialitatea industrială
şi comercială. Prin aceasta se
înţelege situaţiile în care se
dezvăluie şi se folosesc secrete
de comerţ, într-o manieră
contrară practicilor comerciale
loiale.

anchetei efectuate sau în curs de
desfășurare;

c)confidențialitatea industrială și
comercială. Prin aceasta se înțeleg
situațiile în care se dezvăluie și se
folosesc secrete de comerț, într-o
manieră contrară practicilor
comerciale loiale;

d)drepturile de proprietate
intelectuală;

e)confidențialitatea datelor
personale, potrivit legii.

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

23. 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 terenurilor
ocupate de ape care aparţin

21.Articolul 39 se modifică și va
avea următorul cuprins:

Art.39- (1) Delimitarea albiilor
minore care aparțin domeniului
public al statului se realizează
de către Administrația Națională
„Apele Române", respectiv
administrațiile bazinale de apă,
pentru bunurile pe care le are în
administrare, cu participarea
reprezentanților unităților
administrativ-teritoriale și cu
informarea
deținătorilor/administratorilor
cu orice titlu ai terenurilor

Nemodificat
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domeniului public sau privat al
statului sau al unei entităţi
administrativ-teritoriale se face
prin înscrierea acestora în cărţi
funciare speciale, la nivelul
unităţii administrativ-teritoriale,
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.

riverane.

(2)Delimitarea albiilor minore
care aparțin domeniului public
sau privat al statului sau al unei
unități administrativ-teritoriale,
se realizează de către deținătorii
acestora, cu participarea
reprezentanților unităților
administrativ-teritoriale și cu
informarea
deținătorilor/administratorilor
cu orice titlu ai terenurilor
riverane.

(3)Evidența terenurilor ocupate
de ape care aparțin domeniului
public sau privat al statului sau
al unei unități
administrativ-teritoriale se face
prin înscrierea acestora în
sistemul integrat de cadastru și
carte funciară, în baza
documentației cadastrale
întocmite conform prevederilor
legale.

(4)Metodologia de delimitare a
albiilor minore se aprobă prin
ordin al conducătorului

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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autorității publice centrale în
domeniul apelor, cu respectarea
procedurii de consultare publică
privitor la elaborarea actelor
normative.

(5)Prin derogare de la
prevederile art.2 alin.(1) din
Legea nr. 7/1996, republicată,
cu modificările și completările
ulterioare, sistemul integrat de
cadastru și carte funciară al
apelor se poate realiza și pe
sectoare stabilite prin act
administrativ de către
administrator, în scopul
realizării atribuțiilor principale.

Nemodificat

24. Art.41

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

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

(2) Debitele de servitute, obligatorii
în albii, în raport cu specificul
sectoarelor de râu respective, cu
gradul de amenajare a bazinelor
hidrografice, ținând seama de
solicitarea resurselor de apă și cu
asigurarea respectării condițiilor
impuse pentru protecția
ecosistemelor acvatice, conform
legii, se realizează de către
unități publice sau private

La articolul 41, alineatul (2) se
modifică și va avea următorul
cuprins:

(2)Debitele de servitute, obligatorii
în albii se calculează în cadrul
studiilor hidrologice elaborate
de unități publice sau private
atestate de autoritatea centrală
din domeniul gospodăririi
apelor, se expertizează de către
Institutul Național de Hidrologie și
Gospodărire a Apelor și sunt
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stabilesc de către Administraţia
Naţională «Apele Române» şi
sunt prevăzute în avizul sau
autorizaţia de gospodărire a
apelor.

atestate de autoritatea centrală
din domeniul gospodării apelor,
se expertizează de către
Institutul Național de Hidrologie
și Gospodărire a Apelor și sunt
prevăzute în avizul sau
autorizația de gospodărire a
apelor.

prevăzute în avizul sau autorizația
de gospodărire a apelor.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

25. Art.42

(1)În situaţia în care un curs de
apă îşi formează o albie nouă,
părăsind în mod natural pe cea
veche, riveranii sau utilizatorii
de apă pot să solicite, prin
derogare de la prevederile art.
496 din Codul civil, în termen de
un an, aprobarea Regiei
Autonome "Apele Române"
pentru readucerea apei în
vechea albie, pe cheltuiala
acestora. Litigiile se
soluţionează de instanţele
judecătoreşti.

23.La articolul 42, alineatul (1)
se modifică și va avea următorul
cuprins:

Art.42.- (1) În situația în care un
curs de apă își formează o albie
nouă, părăsind în mod natural pe
cea veche, riveranii sau utilizatorii
de apă pot să solicite, conform
Codului civil, în termen de un an,
aprobarea Administrației Naționale
"Apele Române” pentru readucerea
apei în vechea albie, pe cheltuiala
acestora. Litigiile se soluționează de
instanțele judecătorești.

La articolul 42, alineatul (1) se
modifică și va avea următorul
cuprins:

Art. 42. – (1) în situația în care un
curs de apă își formează o albie
nouă, părăsind în mod natural pe
cea veche, riveranii sau utilizatorii
de apă pot să solicite, conform
prevederilor Legii nr.287/2009
privind Codul civil, republicata,
cu modificările ulterioare, în
termen de un an, aprobarea
Administrației Naționale «Apele
Române» pentru readucerea apei în
vechea albie, pe cheltuiala
acestora. Litigiile se soluționează
de instanțele judecătorești.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

26. Art.47. 24. La articolul 47 alineatul (2),
litera h) se modifică și va avea
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(2) Comitetul de bazin este
format din maximum 21 de
membri, după cum urmează:
-------------
h)doi reprezentanţi ai Regiei
Autonome "Apele Române;
-----------------

următorul cuprins:

h) doi reprezentanți ai Administrației
Naționale „Apele Române", respectiv
ai Administrației Bazinale de Apă,
nominalizați de conducerea acesteia

Nemodificat

27. Art.47.
(8)Comitetele de bazin:
--------
d)pot propune acordarea de
bonificaţii, în baza prevederilor
art. 82 alin. (1);

La articolul 47 alin.8, lit. d se
abroga.

28. Art.48

(1)Lucrările care se construiesc
pe ape sau care au legătură cu
apele sunt:
------------------
l)lucrări de închidere a minelor şi
carierelor, a depozitelor
menajere şi industriale şi de
reconstrucţie ecologică a
zonelor afectate;

25. La articolul 48 alineatul (1),
litera l) se modifică și va avea
următorul cuprins:

l) lucrări de închidere și ecologizare
a minelor și carierelor, a depozitelor
menajere și industriale precum și de
reconstrucție ecologică a zonelor
afectate, inclusiv monitorizarea
post-închidere a acestora.

Nemodificat

29. 26. La articolul 48 alineatul (1),
după litera o) se introduce o
nouă literă, lit.p), cu următorul
cuprins:

La articolul 48 alineatul (1),
după litera o) se introduce o
nouă literă, litera p), cu
următorul cuprins:
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p) lucrări de reconstrucție ecologică
a ecosistemelor acvatice degradate,
deteriorate sau distruse.

p) lucrări şi instalaţii ce pot
avea un potenţial major de
poluare a resurselor de apă.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

30. 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" şi unităţile aflate în
subordine. Punerea în funcţiune
sau exploatarea acestor lucrări
se face numai în baza
autorizaţiei de gospodărire a
apelor emise de Administraţia
Naţională "Apele Române" şi
unităţile aflate în subordine.

27. La articolul 50, alineatul (1)
se modifică și va avea următorul
cuprins:

Art.50.-(1) Lucrările prevăzute la
art.48 și art.54 pot fi promovate și
executate numai în baza avizului de
gospodărire a apelor emis de
Administrația Națională „Apele
Române” și unitățile aflate în
subordine. Punerea în funcțiune sau
exploatarea acestor lucrări se face
numai în baza autorizației de
gospodărire a apelor emise de
Administrația Națională „Apele
Române” și unitățile aflate în
subordine.

Nemodificat

31. Art. 54
(1) Avizul de gospodărire a
apelor se emite pentru proiecte
de dezvoltare, modernizare,
retehnologizare pentru
următoarele categorii de
activităţi şi lucrări:

a)lucrări de dezvoltare,

28. La articolul 54 alineatul (1),
litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:

a) lucrări de dezvoltare,
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modernizare sau
retehnologizare a unor procese
tehnologice sau a unor instalaţii
existente, chiar dacă prin
realizarea acestora nu se
modifică 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;

modernizare sau retehnologizare a
unor procese tehnologice sau a unor
instalații existente, dacă au legătură
cu apele sau dacă prin realizarea
acestora se modifică parametrii
cantitativi și calitativi finali ai
folosinței de apă, înscriși în
autorizația de gospodărire a apelor;

Nemodificat

32. Art. 59

(1)Lucrările şi instalaţiile supuse
autorizării sau notificării, potrivit
prevederilor prezentei legi, care
sunt folosite pentru prelevări de
apă de suprafaţă sau subterană
ori pentru evacuări în receptori
naturali, trebuie să fie prevăzute
cu mijloace de măsurare a
debitelor şi volumelor de apă
prelevate sau evacuate şi de
determinare a calităţii apelor
evacuate conform prevederilor
autorizaţiei de gospodărire a
apelor.

29.Articolul 59, alineatele (1) și
(2) se modifică și vor avea
următorul cuprins:

(1) Lucrările și instalațiile supuse
autorizării, potrivit prevederilor
prezentei legi, care sunt folosite
pentru prelevări de apă de suprafață
sau subterană ori pentru evacuări în
receptori naturali, trebuie să fie
prevăzute cu mijloace de măsurare a
debitelor și volumelor de apă
prelevate sau evacuate și de
determinare a calității apelor
evacuate conform prevederilor
autorizației de gospodărire a apelor.

Nemodificat
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(2)Deţinătorii lucrărilor şi
instalaţiilor supuse autorizării
sau notificării prevăzute la alin.
(1) sunt obligaţi să asigure
montarea şi funcţionarea
mijloacelor de măsurare, să
păstreze pe timp de 5 ani datele
obţinute din măsurători şi să le
transmită lunar Regiei
Autonome "Apele Române".

(2) Deținătorii lucrărilor și
instalațiilor supuse autorizării
prevăzute la alin. (1) sunt obligați să
asigure montarea și funcționarea
mijloacelor de măsurare, să
permită montarea de sigilii de
către reprezentanții
Administrației Naționale ”Apele
Romane", să păstreze pe timp de
5 ani datele obținute din
măsurători și sa le transmită
lunar Administrației
Naționale ”Apele Romane".
Înlăturarea sau distrugerea
sigiliilor aplicate pe mijloacele
de măsurare a debitelor și
volumelor de apa prelevate sau
evacuate, pe vane și alte
echipamente se constată prin
proces-verbal de constatare de
către personalul cu atribuții de
inspecție, conform legii, și se
sancționează potrivit legii
penale.

Nemodificat

33. 29. La articolul 59, după
alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alin.(21), cu următorul
cuprins:

(21) În condițiile în care, în termen
de 6 luni de la semnarea
abonamentului de

Alineatul (2) si (21 ) ale art. 59
devin Art. III deoarece contine
dispozitii tranzitorii.
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utilizare/exploatare, beneficiarul nu
montează echipamente de măsură a
cantităților de apă
utilizate/evacuate, Administrația
Națională „Apele Române” are
dreptul de a instala echipamente de
măsură și control pe cheltuiala sa,
urmând ca respectivul cost să fie
recuperat prin adăugarea
contravalorii la factura către
utilizator. Acesta trebuie să asigure
accesul și toate condițiile necesare
reprezentanților Administrației
Naționale ” Apele Române, în acest
sens.

Se elimina

34. 31.După articolul 59 se introduce
un nou articol, art.591 , cu
următorul cuprins:

„Art.59 1 .- (1) Avizul și autorizația
de gospodărire a apelor, precum și
anexele sau studiile de
fundamentare care stau la baza
acestora sunt acte administrative cu
caracter public.

(2)Lista cu avizele și autorizațiile de
gospodărire a apelor se pun la
dispoziția publicului spre informare
prin afișare pe pagina proprie de
internet a autorității administrației
publice emitente.

Nemodificat

Nemodificat
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(3)Avizele și autorizațiile de
gospodărire a apelor se pun la
dispoziția publicului în integralitatea
lor, la cerere, cu respectarea
prevederilor privind protecția
datelor personale, respectiv a
dreptului de proprietate intelectuală,
după caz.”

Nemodificat

35. 32. După articolul 60 se
introduce un nou articol, art.60
1 , cu următorul cuprins:

Art.601 - Avizul și autorizația de
gospodărire a apelor pot fi
transferate de la un titular de proiect
la alt titular în condițiile în care din
analiza efectuată de emitent rezultă
că lucrările, măsurile și condițiile
prevăzute în acestea au fost
respectate integral. Excepție de la
aceasta prevedere fac avizele de
gospodărire a apelor emise pentru
proiectele de tip microhidrocentrale
precum și cele care presupun
bararea cursurilor de apă.

Nemodificat

36. Art.80
-----------------

(2)Mecanismul economic
specific domeniului gospodăririi
cantitative şi calitative a

33. La articolul 80, alineatul (2)
se modifică și va avea următorul
cuprins:

(2) Mecanismul economic specific
domeniului gospodăririi cantitative
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resurselor de apă include
sistemul de contribuţii, plăţi,
bonificaţii şi penalităţi ca parte a
modului de finanţare a
dezvoltării domeniului şi de
asigurare a funcţionării
Administraţiei Naţionale «Apele
Române».

și calitative a resurselor de apă
include sistemul de contribuții, plăți
și penalități ca parte a modului
de finanțare a dezvoltării
domeniului și de asigurare a
funcționării Administrației
Naționale „Apele Române.

Nemodificat

37. Art.81
----------

(1)Sistemul de contribuţii, plăţi,
bonificaţii, tarife şi penalităţi
specifice activităţii de
gospodărire a resurselor de apă
se aplică tuturor utilizatorilor.
Sistemul de contribuţii, plăţi,
bonificaţii, tarife şi penalităţi
specifice activităţii de
gospodărire a resurselor de apă
se stabileşte prin modificarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 107/2002 privind
înfiinţarea Administraţiei
Naţionale «Apele Române»,
aprobată cu modificări prin
Legea nr. 404/2003, în termen
de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
Cuantumul contribuţiilor,
plăţilor, bonificaţiilor, tarifelor şi

34. La articolul 81, alineatele
(1), (3) și (4) se modifică și vor
avea următorul cuprins:

(1) Sistemul de contribuții, plăți,
tarife și penalități specifice activității
de gospodărire a resurselor de apă
se aplică tuturor utilizatorilor.
Sistemul de contribuții, plăți, tarife și
penalități specifice activității de
gospodărire a resurselor de apă se
stabilește prin modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 107/2002 privind înființarea
Administrației Naționale „Apele
Române", aprobată cu modificări
prin Legea nr.404/2003, cu
modificările și completările
ulterioare, în termen de 90 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei
legi. Cuantumul contribuțiilor,
plăților, tarifelor și penalităților
specifice activității de gospodărire a
resurselor de apă se reactualizează

La articolul 81, alineatele (1)
și (4) se modifică și vor avea
următorul cuprins:

(1) Sistemul de contribuții,
plăți, tarife și penalități
specifice activității de
gospodărire a resurselor de apă
se aplică tuturor utilizatorilor.
Cuantumul contribuțiilor,
plăților, tarifelor și penalităților
specifice activității de
gospodărire a resurselor de apă
se reactualizează periodic prin
hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorității publice
centrale în domeniul apelor.

Autor:Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic
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penalităţilor specifice activităţii
de gospodărire a resurselor de
apă se reactualizează periodic
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice
centrale în domeniul apelor.
--------

(3) Administraţia Naţională
"Apele Române", în calitate de
operator unic atât al resurselor
de apă de suprafaţă, naturale
sau amenajate, indiferent de
deţinătorul cu orice titlu al
amenajării, cât şi al resurselor
de apă subterane, indiferent de
natura lor şi a instalaţiilor, îşi
constituie veniturile proprii
dintr-o contribuţie specifică de
gospodărire a apelor plătită
lunar de către toţi utilizatorii
resurselor de apă pe baza
facturii fiscale emise, conform
abonamentului de
utilizare/exploatare încheiat în
acest sens, care constituie titlu
executoriu, din plăţile pentru
serviciile comune de
gospodărire a apelor, din
penalităţi specifice activităţii de
gospodărire a apelor, din tarife
pentru avizele, autorizaţiile,

periodic prin hotărâre a Guvernului,
la propunerea autorității publice
centrale în domeniul apelor.

(3)Administrația Națională „Apele
Române", în calitate de operator
unic, atât al resurselor de apă de
suprafață, naturale sau amenajate,
indiferent de deținătorul cu orice
titlu al amenajării, cât și al
resurselor de apă subterane,
indiferent de natura lor și a
instalațiilor, își constituie veniturile
proprii dintr-o contribuție specifică
de gospodărire a apelor plătită lunar
de către toți utilizatorii resurselor de
apă pe baza facturii fiscale emise,
conform abonamentului de
utilizare/exploatare încheiat în acest
sens, care constituie titlu
executoriu, din plățile pentru
serviciile comune de gospodărire a
apelor, din penalități specifice
activității de gospodărire a apelor,
din tarife pentru avizele, autorizațiile
pe care le poate emite sau pe care
este împuternicită să le emită,
precum și din majorările de

Nemodificat
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notificările pe care le poate
emite sau pe care este
împuternicită să le emită,
precum şi din majorările de
întârziere aplicate în
conformitate cu prevederile
legale în materie.
--------

(4)Utilizatorii de apă,
consumatori sau
neconsumatori, au obligaţia să
plătească lunar cuantumul
contribuţiei specifice de
gospodărire a apelor; în caz
contrar, li se vor aplica penalităţi
de întârziere conform
prevederilor Codului de
procedură fiscală, aprobat prin
Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003.

întârziere aplicate în conformitate cu
prevederile legale în materie.

----------
(4) Utilizatorii de apă, consumatori
sau neconsumatori, au obligația să
plătească lunar cuantumul
contribuției specifice de gospodărire
a apelor; în caz contrar, li se vor
aplica penalități de întârziere
conform prevederilor Codului de
procedură fiscală, aprobat prin
Ordonanța Guvernului nr.92/2003.
Contribuțiile specifice de
gospodărire a resurselor de apă,
tarifele și penalitățile pentru
depășirea concentrațiilor aferente
Mecanismului economic se
indexează anual prin aplicarea
indicelui anual al prețurilor de
consum. Noile cuantumuri se
notifică utilizatorilor în cadrul
abonamentului de utilizare a
resurselor de apă, fiind aplicabile de
îndată.

4) Utilizatorii de apă, consumatori
sau neconsumatori, au obligația să
plătească lunar cuantumul
contribuției specifice de
gospodărire a apelor, în caz
contrar, li se vor aplica penalităti de
întârziere conform prevederilor
Legii nr.227/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu
modificarile si completarile
ulterioare. Contribuțiile specifice
de gospodărire a resurselor de apă,
tarifele și penalitățile pentru
depășirea concentrațiilor aferente
Mecanismului economic se
indexează anual prin aplicarea
indicelui anual al preturilor de
consum. Noile cuantumuri se
notifică utilizatorilor în cadrul
abonamentului de utilizare a
resurselor de apă, fiind aplicabile

Modificarea este necesară
întrucât diferențele majore
rezultate de influenta inflatiei nu
sunt acoperite, așa cum se
practică în toate domeniiile, fată
de cuantumul contribuțiilor
stabilit ultima dată în 2010,
diferența fiind la momentul
actual de cca 25%.
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de îndată.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

38. Art. 82
(1)Bonificaţiile se acordă
utilizatorilor de apă care
demonstrează, constant, o
grijă deosebită pentru
folosirea raţională şi pentru
protecţia calităţii apelor,
evacuând constant, odată cu
apele uzate epurate, substanţe
impurificatoare cu concentraţii
şi în cantităţi mai mici decât
cele înscrise în autorizaţia de
gospodărire a apelor.

(2) Penalităţile se aplică acelor
utilizatori de apă la care se
constată abateri de la
prevederile reglementate atât
pentru depăşirea cantităţilor
de apă utilizate, cât şi a
concentraţiilor şi cantităţilor de
substanţe impurificatoare
evacuate în resursele de apă.

35. Articolul 82 se modifică și
va avea următorul cuprins:

Art.82.- (1) Penalitățile se aplică
acelor utilizatori de apă la care se
constată abateri de la prevederile
contractelor prevăzute la art. 81
alin.(3) atât pentru depășirea
cantităților de apă prelevate, cât și
a concentrațiilor și cantităților de
substanțe impurificatoare
evacuate.

La articolul 82 alineatul (1) se
abroga.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

La articolul 82 alineatul (2) si
(3) si se modifică și va avea
următorul cuprins:

(2) Penalitățile se aplică acelor
utilizatori de apă la care se
constată abateri de la prevederile
abonamentului de
utilizare/exploatare prevăzute
la art. 81 alin.(3) atât pentru
depășirea cantităților de apă
prelevate, cât și a concentrațiilor
și cantităților de substanțe
impurificatoare evacuate. - admis

.
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(3) Regia Autonomă "Apele
Române" este singura în drept
să constate cazurile în care se
acordă bonificaţii sau se aplică
penalităţi. Bonificaţiile se
acordă cu aprobarea
Ministerului Apelor, Pădurilor şi
Protecţiei Mediului.

(4)Penalităţile pentru
depăşirea valorii
concentraţiilor indicatorilor de
calitate reglementaţi pentru
evacuarea apelor uzate în
reţelele de canalizare ale
localităţilor se aplică de către
unităţile de gospodărie
comunală.

(2)Administrația Națională „Apele
Române” este singura în drept să
constate cazurile în care se aplică
penalități.

(3)Penalitățile pentru depășirea
valorii concentrațiilor indicatorilor
de calitate reglementați pentru
evacuarea apelor uzate în rețele de
canalizare ale localităților se aplică
de către unitățile de gospodărie
comunală.

Autor: Comisia

(3) Nemodificat

(4) Se elimina

Alin (3) este identic cu forma
inițială a legii deci se elimina

39. Art. 85

---------

(2)Finanţarea lucrărilor,
construcţiilor şi instalaţiilor noi

36. La articolul 85, partea
introductivă a alineatului (2) și
alineatul (3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:

(2)Finanțarea lucrărilor și
instalaților de apărare împotriva Nemodificat
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de apărare împotriva
inundaţiilor se asigură după
cum urmează:

(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".

inundațiilor se asigură după cum
urmează:

(3) Lista obiectivelor de investiții
ce urmează a fi finanțate din
veniturile proprii ale Administrației
Naționale „Apele Române” se
aprobă de către conducătorul
instituției cu avizul Consiliului de
conducere al acesteia.

Nemodificat

40. Art.87
Constituie contravenţii în
domeniul apelor următoarele
fapte, dacă nu sunt săvârşite
în astfel de condiţii încât,
potrivit legii penale, să fie
considerate infracţiuni:
----------
35. instalarea de conducte,
cabluri, linii aeriene prin, peste
sau sub albii ale râurilor,
diguri, canale, conducte,
baraje sau alte lucrări
hidrotehnice ori în zonele de

37. La articolul 87, punctul 35
se modifică și va avea
următorul cuprins:

35. instalarea de conducte,
cabluri, linii aeriene prin, peste sau
sub albii ale râurilor, diguri,
canale, conducte, baraje sau alte
lucrări hidrotehnice ori în zonele de
protecție a acestora, fără avizul de

Nemodificat
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protecţie a acestora, fără
avizul de gospodărire a apelor
sau cu nerespectarea
prevederilor acestuia, ori fără
notificarea unor astfel de
activităţi;

gospodărire a apelor sau cu
nerespectarea prevederilor
acestuia;

41. 38. La articolului 87, după
punctul 66) se introduce un
nou punct, pct.67), cu
următorul cuprins:
67) primirea, depozitarea,
prelucrarea, transportul și
comercializarea agregatelor
minerale fără documente specifice
de transport ale acestora sau cu
documente din care nu rezultă cu
certitudine proveniența legală a
acestora, așa cum sunt prevăzute
de normele referitoare la
proveniența, circulația și
comercializarea agregatelor
minerale, la regimul spațiilor de
depozitare a acestora și al
instalațiilor de prelucrare
prevăzute la art.33 alin.(13).”

Nemodificat

42. Art.88
(1) Contravenţiile prevăzute la
art. 87, săvârşite de
persoanele fizice şi juridice, se

39. La articolul 88 alineatul(1),
litera c) se modifică și va avea
următorul cuprins:
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sancţionează după cum
urmează:
----------
c)cu amendă de la 25.000 lei la
30.000 lei, pentru persoane
juridice, şi cu amendă de la
6.500 lei la 7.000 lei, pentru
persoane fizice, faptele
prevăzute la art. 87 pct. 8),
19), 20), 33), 36)-38), 42),
53) şi 57).

c) cu amendă de la 25.000 lei la
30.000 lei, pentru persoane
juridice, și cu amendă de la 6.500
lei la 7.000 lei, pentru persoane
fizice, faptele prevăzute la art.87
pct.8), 19), 20), 33), 36) - 38),
42), 53), 57) și 67);

Nemodificat

43. 40. La articolul 90, după litera
d) se introduce o nouă literă,
lit.e) cu următorul cuprins:
„e) ofițeri, subofițeri și agenți din
cadrul Poliției Române, Poliției de
Frontieră Române și Jandarmeriei
Române - pentru constatarea
contravențiilor și aplicarea
sancțiunilor pentru faptele
prevăzute la art.87 pct.67)

Nemodificat

44. Art. 91

(1) Contravenţiilor prevăzute
de prezenta lege le sunt

41. La articolul 91, alineatul
(2) se modifică și va avea
următorul cuprins:

(2) Contravenientul poate achita,
în termen de cel mult 15 zile de la

La articolul 91, după alineatul
(2) se introduce un alineat nou,
alineatul (3), cu următorul
cuprins:

Se elimina



39

aplicabile dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu
modificările ulterioare.

data încheierii procesului-verbal
de constatare și sancționare a
contravențiilor ori de la data
comunicării acestuia, după caz,
jumătate din minimul amenzii,
agentul constatator făcând
mențiune despre această
posibilitate în procesul-verbal de
constatare și sancționare a
contravențiilor.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

45. 42. La articolul 110, după
litera c) se introduce o nouă
literă, lit.c1), cu următorul
cuprins:

c1) procedura de transfer a
avizelor și autorizațiilor de
gospodărire a apelor” .

Nemodificat

46. 43. La articolul 110, după
litera p) se introduce o nouă
literă, lit.q), cu următorul
cuprins:

„q)procedurile și normele
metodologice pentru delimitarea
albiilor minore ale cursurilor de
apă cadastrate interioare ale
României, a fluviului Dunărea cu
brațele, insulele și ostroavele sale,
a zonei aferente Administrației
Rezervației Biosferei „Delta

Nemodificat
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Dunării” cu insulele și ostroavele
aferente precum și a lacurilor care
aparțin domeniului public al
statului, respectiv a zonelor de
protecție aferente acestora.

47. Anexa nr.1

1. acumulare nepermanentă:
acumulare realizată prin bararea
unui curs de apă sau ca incinta
laterală îndiguită, având rol
numai pentru atenuarea
viiturilor;

5. albie minoră: suprafaţă de
teren ocupată permanent sau
temporar de apă, care asigură
curgerea nestingherită, din mal
în mal, a apelor la niveluri
obişnuite, inclusiv insulele
create prin curgerea naturală a
apelor;

44. La anexa nr.1 punctele 1, 5,
13, 19, 261 și 37 1 se modifică și
vor avea următorul cuprins:

1. acumulare nepermanentă:
amenajare hidrotehnică constând
din construcțiile de retenție,
instalațiile, echipamentele și
sistemele funcționale adiacente și
din lacul de acumulare format numai
în perioade de viituri având rol
numai de atenuare a acestora;

5. albia minoră: fâșie continuă ce
urmărește și include în ea partea
inferioară a văii, asigurând prin
secțiunile ei succesive continuitatea
curgerii la ape mari frecvente, de la
izvoare până la vărsarea în cursul de
apă de ordin superior, incluzând
insulele create prin curgerea
naturală a apelor și desprinderea de
brațe. Albia minoră cuprinde
terenurile acoperite permanent sau
temporar cu apă, prundișurile,

La anexa 1, punctele 1, 5, , 19,
26, 261 și 37 1 se modifica si
vor avea următorul cuprins:

Nemodificat

Nemodificat
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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;

19. cadastrul apelor: activitatea
privind inventarierea,
clasificarea, evidenţa şi sinteza
datelor referitoare la reţeaua
hidrografică, resursele de apă,
lucrările de gospodărire a
apelor, precum şi la prelevările
şi restituţiile de apă;

stufărișurile, păpurișurile,
răchitișurile, zonele umede sau
terenuri care după retragerea apelor
nu pot avea altă folosință. Albia
minoră poate fi naturală sau
amenajată prin lucrări hidrotehnice;

13.ape uzate: ape provenind din
activități casnice, sociale sau
economice, conținând substanțe
poluante sau reziduuri care îi
alterează caracteristicile fizice,
chimice și bacteriologice inițiale,
precum și ape de ploaie ce curg pe
terenuri poluate care nu sunt supuse
proceselor de epurare, potrivit legii;

19. sistem informational specific
domeniului gospodăririi apelor: baza
de date rezultată în urma
activităților privind inventarierea,
clasificarea, evidența și sinteza
datelor referitoare la rețeaua
hidrografică, resursele de apă,
lucrările de gospodărire a apelor,
precum și la prelevările și restituțiile
de apă;

Se elimina

19. sistem informațional
geografic specific domeniului
gospodăririi apelor: baza de date
rezultată în urma activităților
privind inventarierea, clasificarea,
evidența și sinteza datelor
referitoare la rețeaua hidrografică,
resursele de apă, lucrările de
gospodărire a apelor, lucrările
terților care au legătură cu apa,
precum și Ia prelevările și
restituțiile de apă.

Textul adoptat de Senat este
identic cu cel din in vigoare.

Justificare: formularea definiției
în corelare cu Art 53, alin. 4



42

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;

261. derivaţie hidrotehnică:
lucrare hidrotehnică realizată
pentru transferul unor volume
de apă cu scopul reglementării
debitelor, pentru asigurarea
cerinţelor de apă ale
folosinţelor, apărarea împotriva
inundaţiilor, protecţia unor
lucrări hidrotehnice etc.;

371.lac natural: corp de apă
stătătoare apărut în decursul
vremii în condiţii naturale, prin
cantonarea acesteia într-o

261. derivație hidrotehnică:lucrare
hidrotehnică realizată pentru
transferul unor volume de apă cu
scopul reglementării debitelor,
pentru asigurarea cerințelor de apă
ale folosințelor, apărarea împotriva
inundațiilor, cu scop navigabil sau
pentru protecția unor lucrări
hidrotehnice, etc.;

371. lac natural: corp de apă
stătătoare apărut în decursul
timpului în condiții naturale, prin
cantonarea acesteia într-o formă de

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

26. debit de servitute: debitul
minim necesar a fi lăsat permanent
pe un curs de apă în aval de o
lucrare de barare sau de captare
a apei, format din debitul ecologic
și debitul minim necesar
utilizatorilor din aval.

Autor:Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

Nemodificat

371 lac natural: apă stătătoare
apărută în decursul timpului în
condiții naturale, prin cantonarea
acesteia într-o formă de relief
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formă de relief concavă (cuvetă,
depresiune etc.) indiferent de
intervenţiile antropice ulterioare
formării;

relief depresionară (cuvetă,
depresiune, etc.) indiferent de
intervențiile antropice ulterioare
formării;

depresionară (cuvetă, depresiune
etc.) indiferent de intervențiile
antropice ulterioare formării.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

Exista si lacuri naturale care nu sunt
desemnate ca si corpuri de apa.

48. Anexa 1
41.notificarea reprezintă un
act de reglementare, în baza
căruia beneficiarul sau titularul
de investiţie poate să execute
sau să pună în funcţiune
anumite categorii de lucrări şi
activităţi desfăşurate pe ape
sau în legătură cu acestea;

45.La anexa nr.1, punctul 41 se
abrogă.

Nemodificat

49. 46.La anexa nr.1, după punctul
79 se introduc șaisprezece noi
puncte, pct.80-95, cu
următorul cuprins:

80. acumulare permanentă:
amenajare hidrotehnica constând
din construcții de retenție,
instalațiile, echipamentele și
sistemele funcționale adiacente și
din lacul de acumulare format în
amonte destinat asigurării
cerințelor de apă ale folosințelor;

46.La anexa nr.1, după
punctul 79 se introduc
cinsprezece noi puncte,
pct.80-94, cu următorul
cuprins:

80.acumulare permanentă:
amenajare hidrotehnica
alcatuita din construcții de
retenție, instalații, echipamente
și sisteme funcționale adiacente și
din lacul de acumulare format în
amonte destinat asigurării
cerințelor de apă ale folosințelor;
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81.baraj: construcție antropică
dispusă transversal pe firul unui
curs de apă, în scopul acumulării
unui volum de apă necesară
asigurării diferitelor folosințe;

82.baraj natural: obstacol creat în
mod natural dispus transversal pe
firul de vale al unui curs de apă, în
spatele căruia se formează un lac,
la origine aflându-se fenomene de
alunecare/prăbușire a versanților,
activități vulcanice, morenaice sau
glaciare;

83.coronament: partea superioară
a unui dig, baraj, zid de sprijin,
cheu, dig lateral la canalele în
rambleu;

84.cuveta:formă negativă de relief
(depresiune, cută, vale, etc.) în
care se acumulează apa și material
sedimentar în mod obișnuit,
rezultată ca urmare a barării
cursului unui râu sau urmare a
unor fenomene natural;

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

84. cuveta:formă negativă de
relief (depresiune, cută, vale,
etc.) în care se acumulează apa și
material sedimentar în mod
obișnuit, rezultată ca urmare a
barării cursului unui râu sau
urmare a unor fenomene
naturale;
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85.dig:lucrare hidrotehnică de
pământ, de piatră sau beton,
executată pe malul sau în albia
majora unui râu, pe țărmul sau în
lungul mării, poziționat
longitudinal, transversal sau inelar
față de acestea, imers sau emers,
total sau parțial, realizat în scopul:
corectării albiei unui curs de apă,
apărării contra inundațiilor a
zonelor limitrofe, creării de incinte
uscate, reducerii energiei valurilor,
adăpostirii navelor, etc;

86.iaz:lac creat prin abaterea unui
curs de apă într-o zonă de relief
negativ sau prin bararea unui curs
de apă într-o zonă colinară sau de
câmpie, cu ajutorul unui baraj de
dimensiuni reduse, prevăzut cu
instalații hidrotehnice pentru
reținerea și deversarea/evacuarea
apei, utilizat pentru creșterea
peștilor, morărit, gatere, activități
de recreere și pescuit sportiv sau

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

Nemodificat

Nemodificat
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activități industriale specifice
domeniului de activitate;

87.lac artificial: corp de apă
interioară, de suprafață,
amplasată într-o formă de relief
depresionară (cuvetă, cută,
depresiune, etc), rezultat din
acțiunea factorilor antropici.
printr-o lucrare hidrotehnică,
mărginit de maluri naturale sau
artificiale, cu rol de formare a unei
rezerve de apă necesară producerii
de energie electrică și pentru
alimentarea cu apă a unor localități
și facilități din industrie și
agricultură, atenuarea de viituri,
precum și pentru regularizarea
debitului apei;

88.perioadele cu ape mari:
perioadele de timp în care pe râu
se tranzitează debite cu valori care
depășesc valoarea debitului mediu
multianual;

89.talveg: linia care unește între
ele punctele de cotă minimă a unui

87. lac de acumulare– apă
interioară, de suprafață, amplasată
într-o formă de relief depresionara
(cuvetă, cotă, depresiune etc.)
rezultat din acțiunea factorilor
antropici, printr–o lucrare
hidrotehnică, mărginit de maluri
naturale sau artificiale, cu rol de
formare a unei rezerve de apă
necesară producerii de energie
electrică și pentru alimentarea cu
apă a unor localități și facilități din
industrie și agricultură, atenuarea
de viituri, precum și pentru
regularizarea debitului apei în aval
și diferite folosințe turistice;

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

Nemodificat

Nemodificat

Terminologia de ”lac artificial”
nu corespunde semnificației
tehnice definite sub Directiva
Cadru Apă, precum și faptului că
există și lacuri de acumulare
care nu sunt desemnate ca și
corpuri de apă
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curs perrnanent sau nepermanent
de apă;

90.taluz: suprafață înclinată
caracteristică lucrărilor
hidrotehnice de tip dig sau baraj,
care se limitează în partea
superioară de coronament, iar în
partea inferioară de fundație, sau
terenul natural;

91.viitură: creștere în timp relativ
scurt sau bruscă a nivelului sau
debitului unui curs de apă, datorită
unei ploi torențiale sau topirii
bruște a zăpezilor și a ghețurilor;

92.sector de râu (din punct de
vedere administrativ): sector de
albie minoră care reprezintă o
porțiune din albia cursului de apă
naturală, amenajată sau de albie
părăsită, identificată și delimitată
prin limitele lucrărilor de
corectare, rectificare, stabilizare,
sistematizare sau îndiguire, care
poate fi identificată prin limite
administrativ teritoriale sau prin
elemente construite transversal pe

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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aceasta și stabile în timp: rețele
edilitare, poduri, podețe, rețele de
transport apă, rețele de transport
produse petroliere sau derivate,
rețele de transport energie, rețele
de telecomunicații sau alte lucrări
hidrotehnice sau de artă;

93. sector de râu (din punct de
vedere hidrologic): sector de albie
minoră pe care caracteristicile
hidrologice se mențin constante în
spațiu;

94. măsurarea lungimii unui curs
de apă, exprimată în kilometri, se
realizează de la confluența
acestuia cu cursul de apă în care se
varsă sau de la gura de vărsare a
cursului de apă (pornind de la km
zero) spre izvor, conform
practicilor hidrologice precum și
aspectelor relevante la nivel
intențional;

95.reconstrucție ecologică -
procesul de gestionare, susținere
și refacere a ecosistemelor
degradate, deteriorate sau

Nemodificat

Nemodificat

95. Se elimina

Autor: Comisia pentru mediu si

Reconstrucția ecologică cuprinde o
gamă complexă de lucrări
specifice ce vizează în general
legislația de mediu. Definițiile din
cadrul Anexei 1 cuprind numai
termenii tehnici referitor la
hidromorfologia râurilor, acte de
reglementare, administrare și
evidență, termeni cheie din cadrul
Directivei Cadru Apă, etc. Definiția
propusă se referă la un proces de
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distruse în vederea maximizării
funcțiilor ecosistemului în
beneficiul naturii și oamenilor.”

echilibru ecologic management al ecosistemelor (în
general), proces ce nu intră în
atribuțiile ANAR.

50. La Anexa nr.11, punctul 2.3.2
se modifică și va avea
următorul cuprins:

2.3.2. Definiția stării chimice
bune a apelor subterane

Stare
foarte
buna

Stare
buna

Stare
moderat
a

Gener
al

Nu există
sau sunt
foarte
mici
alterări
antropoge
ne ale
valorilor
elementel
or
fizico-chi
mice şi
hidromorf
ologice de
calitate,
pentru
tipul de
corp de
apă de
suprafaţă,
faţă de
acelea
asociate
în mod
normal cu
acel tip în
condiţii

Valorile
clementel
or
biologice
de calitate
pentru
tipul de
corp de
apă de
suprafaţă
prezintă
nivele
scăzute
de
schimbare
datorită
activităţilo
r umane,
dar
deviază
uşor faţă
de acele
valori
asociate,
în mod
normal,
cu tipul de

Valorile
clemente
lor
biologice
de
calitate
pentru
tipul de
corp de
apă de
suprafaţă
deviază
moderat
faţă de
acelea
asociate,
în mod
normal,
cu tipul
de corp
de apă de
suprafaţă
, în
condiţii
nemodifi
cate.
Valorile

47.La Anexa nr.11, punctul
2.3.2 se modifică și va avea
următorul cuprins:

2.3.2. Definiția stării chimice bune
a apelor subterane

Elemente Stare bună
Generale Compoziția chimică a corpului

de apă subterană este în așa fel
încât concentrațiile poluanților:
-după cum s-a menționat mai
jos, nu arată efecte ale
intruziunilor saline sau ale altor
intruziuni;

-nu se depășesc valorile
standard de calitate aplicabile
sau a valorilor de prag, ca
urmare a legislației în vigoare;
- nu au ca rezultat
neîndeplinirea obiectivelor de
mediu pentru corpurile de apă
de suprafață și subterane,
prevăzute la art.2 1 din lege,
pentru apele de suprafață
asociate, nici o altă diminuare
semnificativă a calității
ecologice sau chimice a
corpurilor de apă de suprafață
și nici o deteriorare/perturbare
semnificativă a ecosistemelor
terestre care depind direct de

La Anexa nr.11, punctul 2.3.2 si
tabelul se modifică și vor avea
următorul cuprins:

Nemodificat
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nemodific
ate.
Valorile
elementel
or
biologice
de calitate
pentru
tipul de
corp de
apă de
suprafaţă
sunt
acelea
asociate
în mod
normal cu
acel tip, în
condiţii
nemodific
ate şi nu
arată, sau
există
doar
foarte
mici
dovezi de
perturbar
e.
Condiţiile
sunt
specifice
tipului şi
comunităţ
ilor.

corp de
apă de
suprafaţă
în condiţii
nemodific
ate.

prezintă
semne
moderat
e de
perturbar
e ca
urmare a
activităţil
or umane
şi sunt
esenţial
perturbat
e faţă de
valorile
din
condiţiile
de stare
bună.

corpurile de apă subterană.

Conductiv
itate

-Modificările conductivității nu
sunt caracteristice intruziunilor
saline sau altor intruziuni în
corpul de apă subterană.”

51. Art .II - În tot cuprinsul Legii
apelor nr. 107/1996, cu
modificările și completările
ulterioare, sintagma ”cadastrul
apelor” se înlocuiește cu sintagma
„sistemul informational specific

Nemodificat
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domeniului gospodăririi apelor”.
52. Art.III

(1) În condițiile în care, în
termen de 6 luni de la semnarea
abonamentului de
utilizare/exploatare,
beneficiarul nu montează
echipamente de măsură a
cantităților de apă
utilizate/evacuate,
Administrația Națională ”Apele
Române” are dreptul de a
instala echipamente de măsură
și control pe cheltuiala sa,
urmând ca respectivul cost să
fie recuperat prin adăugarea
contravalorii la factura către
utilizator. Utilizatorul trebuie
să asigure accesul și toate
condițiile necesare
reprezentanților Administrației
Naționale ” Apele Române, în
acest sens.

(2) Prevederile alin. (1) se
aplică și beneficiarilor care au
semnat abonamentul de
utilizare/exploatare înainte de
intrarea în vigoare a prezentei
legi. Termenul prevazut la alin.
(1) se calculează de la data
întrării în vigoare a prezentei
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legii.

(3) In cazul nerespectării
obligațiilor prevăzute la
alin.(1) și alin. (2), utilizatorul
va plăti contravaloarea
aferentă debitului maxim
autorizat.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

53. Art. IV. Conținutul cadru al
studiilor de fundamentare
prevăzute la articolul 27 alin.
(4)din Legea apelor
nr.107/1996, cu modificările
și completările ulterioare,
precum și cu cele aduse prin
prezenta lege se stabilește
prin Ordin al conducătorului
autorității publice centrale din
domeniul apelor, în termen de
180 de zile de la data intrării in
vigoare a prezentei legi.

Autor: Comisia pentru mediu si
echilibru ecologic

54. Art. V. In termen de 180 de
zile de la data intrarii în
vigoare a prezentei legi,
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sistemul de contribuții, plăți,
tarife și penalități specifice
activității de gospodărire a
resurselor de apă prevazut la
art.81 alin.(1) din Legea
apelor nr.107/1996, cu
modificările și completările
ulterioare, precum și cu cele
aduse prin prezenta lege se
reglementează prin
modificarea corespuzătoare a
Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 107/2002
privind înființarea
Administrației Naționale
«Apele Române», aprobată
cu modificări prin Legea nr.
404/2003, cu modificările și
completările ulterioare.
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ANEXA nr.2

A M E N D A M E N T E R E S P I N S E

Nr.
crt. Text adoptat de Senat Amendamente respinse/autor

Motivarea
susţinerii/motivarea

respingerii

Cameră
decizională

1.

La art. 2 dupa litera n) se introduce o
noua litera lit. n1), cu următorul
continut:
n1) sprijinirea atingerii obiectivelor
potrivit dispoziitilor Legii nr.99/ 2007
privind acceptarea Convenţiei asupra
protecţiei patrimoniului cultural
subacvatic, adoptată la Paris la 2
noiembrie 2001. - Respins

Autori amendamente:
Deputat Simion Lucian Eduard
Deputat Palar Ionel
Senator Ganera Ion
Senator Alexandrescu Vlad
Deputat Lazar Sorin
Deputat Macovei Silviu Nicu
Senator Breaz Valer- Daniel
Deputat Moldovan Sorin Dan
Senator Novak Csaba-Zoltan
Deputat Csokany Petronela -Mihaela
Deputat Dobrovici-Bacalbasa Nicolae
Senator Razmerita Cornel Cristian

Devreme ce cheia definitiei
patrimoniului cultural subacvatic,
confrom Conventiei UNESCO, este
“ au fost partial ori in totalitate
acoperite de apa, periodic sau in
permanenta, de cel putin 100 de
ani” este logic si firesc ca parti din
acest act juridic international
acceptat prin Lege de Romania sa
se regaseasca in legislatia interna
privind apele. Camera

Deputaţilor
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Deputat Baisanu Stefan Alexandru

2.

Art.3.

(1) Aparțin domeniului public al
statului apele de suprafață cu albiile
lor minore cu lungimi mai mari de 5
km și cu bazine hidrografice ce
depășesc suprafața de 10 km2,
malurile și cuvetele lacurilor,
precum și apele subterane, apele
maritime interioare, faleza și plaja
mării, cu bogățiile lor naturale și
potențialul valorificabil, marea
teritorială și fundul apelor maritime.

(text Legea 107/1996)

La articolul 3 alineatul (1) se
modifica si va avea următorul
cuprins:

Art.3. - (1) Aparțin domeniului public al
statului apele de suprafață cu albiile lor
minore cu lungimi mai mari de 5 km și cu
bazine hidrografice ce depășesc
suprafața de 10 km2, malurile și cuvetele
lacurilor, precum și apele subterane,
apele maritime interioare, faleza și plaja
mării, cu bogățiile lor naturale și
potențialul valorificabil, marea teritorială
și fundul apelor maritime, precum si
toate urmele existentei umane
avand caracter cultural, istoric sau
arheologic, care au fost partial ori in
totalitate acoperite de apa, periodic
sau in permanenta, cum ar fi:
a) siturile, structurile, cladirile,
obiectele si resturile umane, in
contextul arheologic si in mediul lor
natural;
b) navele, aeronavele, alte vehicule
sau orice parte din acestea,

In scopul atingerii convergentei
legislative, ținând cont de faptul ca
articolul reglementează
proprietatea publica a statului
asupra unor bunuri care fac
obiectul legii apelor, consideram
necesara menționarea
reglementarea similara a
regimului juridic al acelor categorii
de bunuri istorice istorice si
arheologice strict si indisolubil
legate de obiectul acestei legi;
textul completator este preluat
tale quale/exact asa cum
figurează acesta la art.1, alin 1,
lit.a) din Conventia UNESCO 2001
privind protejarea patromoniului
cultural subacvatic, acceptata de
Romania prin Legea nr. 99/2007,
ca parte a demersului de
transpunere in legislatia primara
interna a acestui act juridic
international.

Camera
Deputaţilor
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impreuna cu incarcatura sau orice
alt continut, in contextul arheologic
si in mediul lor natural;
c) obiectele cu caracter preistoric,
bunuri mobile si imobile apartinand
patrimoniului cultural subacvatic,
asa cum sunt definite de Legea
nr.99/ 2007 privind acceptarea
Convenţiei asupra protecţiei
patrimoniului cultural subacvatic,
adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001.

Autori amendamente:
Deputat Simion Lucian Eduard
Deputat Palar Ionel
Senator Ganera Ion
Senator Alexandrescu Vlad
Deputat Lazar Sorin
Deputat Macovei Silviu Nicu
Senator Breaz Valer- Daniel
Deputat Moldovan Sorin Dan
Senator Novak Csaba-Zoltan
Deputat Csokany Petronela -Mihaela
Deputat Dobrovici-Bacalbasa Nicolae
Senator Razmerita Cornel Cristian
Deputat Baisanu Stefan Alexandru

3.

Dupa articolul 3 se introduce un nou
articol, articolul 31 , cu urmatorul
cuprins:
Art. 31 - Bunurile apartinand
patrimoniului cultural subacvatic
pot fi date in administrarea

Parte a demersului de transpunere
in legislatia primara interna a
Conventia UNESCO 2001 privind
protejarea patrimoniului cultural
subacvatic, acceptata de Romania
prin Lege nr.99/2007 - bunuri a
caror regim juridic se stabileste
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institutiilor specializate, institutii cu
profil muzeal, de cercetare sau de
invatamant superior, cu avizul
autoritatii de reglementare in
domeniul patrimoniului cultural
national, in conditiile legii.

Autori amendamente:
Deputat Simion Lucian Eduard
Deputat Palar Ionel
Senator Ganera Ion
Senator Alexandrescu Vlad
Deputat Lazar Sorin
Deputat Macovei Silviu Nicu
Senator Breaz Valer- Daniel
Deputat Moldovan Sorin Dan
Senator Novak Csaba-Zoltan
Deputat Csokany Petronela -Mihaela
Deputat Dobrovici-Bacalbasa Nicolae
Senator Razmerita Cornel Cristian
Deputat Baisanu Stefan Alexandru

prin lege trebuie sa li se indice, in
acelasi act- de altfel, obiectul
articolului completat, modalitatea
practica/administrativa prin care
acestea pot fi transmise in
administrare in vederea
valorificarii(in acest caz stiintific si
muzeal)

4

La articolul 5, după alineatul (4) se
introduce un nou alineat, alin.(41),
cu următorul cuprins:

(41) Normele speciale privind
protectia patrimoniului cultural
subcavatic sunt cele prevazute in
Anexa la Legea nr.99/ 2007
privind acceptarea Convenţiei asupra
protecţiei patrimoniului cultural
subacvatic, adoptată la Paris la 2

Parte a demersului de transpunere
in legislatia primara interna a
Conventiei UNESCO 2001 privind
protejarea patrimoniului cultural
subacvatic, acceptata de Romania
prin Lege nr.99/2007- desi
aparent departe de obiectul legii
apelor, textul completator face
trimitere la un set de norme deja
existente in corpul de acte
normative si la obligatia autoritatii
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noiembrie 2001. Aceastea vor fi
elaborate prin acte normative de rang
secundar sau tertiar la propunerea
sau initiativa autoritatii de
reglementare in domeniul
patromoniului cultural national.

Autori amendamente:
Deputat Simion Lucian Eduard
Deputat Palar Ionel
Senator Ganera Ion
Senator Alexandrescu Vlad
Deputat Lazar Sorin
Deputat Macovei Silviu Nicu
Senator Breaz Valer- Daniel
Deputat Moldovan Sorin Dan
Senator Novak Csaba-Zoltan
Deputat Csokany Petronela -Mihaela
Deputat Dobrovici-Bacalbasa Nicolae
Senator Razmerita Cornel Cristian
Deputat Baisanu Stefan Alexandru

de reglementare in domeniul
(Ministerul Culturii) de a le
operationaliza.

5.

După alineatul (2) al articolului 51 se
introduce un nou alineat, alin.(21),
cu urmatorul cuprins:

(21) Includerea si reactualizarea
zonelor legale de protejarea
patrimoniului cultural subacvatic in
Registrul zonelor protejate se va
face prin protocol-cadru, incheiat in
termen de 30 de zile de la intrarea in
vigoare a prezentei legi, intre

In vederea realizarii armonioase a
protejarii integrate a bunurilor
care fac abiectul legii sau au
legatura indisolubila cu aceasta,
se propune completarea si
actualizarea Registrului… cu
zonele cunoscute legate de
protejarea patrimoniului cultural
subacvatic - prin grija autoritatii
de reglementare in domeniu
(Ministerul Culturii) si in baza unui
protocol interinstitutional.
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Administratia Nationala “Apele
Romane” si autoritatea publica
centrala din domeniul culturii.

Autori amendamente:
Deputat Simion Lucian Eduard
Deputat Palar Ionel
Senator Ganera Ion
Senator Alexandrescu Vlad
Deputat Lazar Sorin
Deputat Macovei Silviu Nicu
Senator Breaz Valer- Daniel
Deputat Moldovan Sorin Dan
Senator Novak Csaba-Zoltan
Deputat Csokany Petronela -Mihaela
Deputat Dobrovici-Bacalbasa Nicolae
Senator Razmerita Cornel Cristian
Deputat Baisanu Stefan Alexandru

6.

Art.27

(2) În vederea protecției și
conservării stării apelor, pe
sectoarele de cursuri de apă care nu
sunt afectate de activități umane se
interzice realizarea de lucrări și
activități care pot afecta starea
ecologică a apelor, cu excepția
obiectivelor declarate de
interes național și cele care
vizează siguranța și securitatea
națională, potrivit prevederilor

(2) - Se elimină.

Autor: Deputat Cornel Zainea
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legale în vigoare precum și
realizarea lucrărilor de
întreținere și reparații la
obiectivele/construcțiile
existente.

7.

Art. 29 (1)Lucrările de amenajare a
bazinelor hidrografice sau alte
lucrări hidrotehnice promovate de
Administraţia Naţională "Apele
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.

(text Legea 107/1996)

La articolul 29, alineatul (1) se
modifică si va avea următorul
cuprins:

(1) Lucrările de utilitate publică și de
interes național se stabilesc numai
în conformitate cu lucrările
prevăzute în planurile de
management al riscului la inundații,
planurile de management al
bazinelor hidrografice sau în
planurile de management ale
districtelor hidrografice realizate și
aprobate în condițiile legii. - respins

La articolul 29, după alineatul (1) se
introduce un alineat nou, alineatul
(11) cu următorul cuprins :

(11) Terenurile pe care urmează să
fie amplasate lucrări de utilitate
publică și de interes național vor fi
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expropriate de către Ministerul
Apelor și Pădurilor prin
Administrația Națională ”Apele
Române”, cu justă și prealabilă
despăgubire, în condițiile legii.
Autor :Deputat Zainea Cornel

8.

Art. 49
(2) Se exceptează de la dispoziţiile
alin. (1) noile obiective
socioeconomice care au prevăzute
lucrări de apărare împotriva
inundaţiilor, precum şi lucrările de
supratraversare şi subtraversare
ale cursurilor de apă, dimensionate,
cu respectarea prevederilor
Strategiei naţionale de
management al riscului la inundaţii
pe termen mediu şi lung şi ale
planurilor de management al
riscului la inundaţii. Lucrările şi/sau
măsurile de reducere a riscului la
inundaţii pentru noile obiective
socioeconomice se execută numai
pe baza avizului de amplasament,
emis conform legii.

(text Legea 107/1996)

La articolul 49 alineatul (2) se
modifică și 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, emis
conform legii, cu respectarea
prevederilor art. 27 alin (1).
-respins

Autor :Deputat Zainea Cornel
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9.

Art. 53

(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. 21, cu respectarea prevederilor
art. 24. 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
disproporţionate.

(text Legea 107/1996)

La articolul 53, alineatul (4) se
modifică și va avea următorul
cuprins:

(3)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. 21, cu
respectarea prevederilor art. 24. 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. Respins

Autor: Deputat Zainea Cornel
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10.

Dupa articolul 108 se introduce un
nou articol, art.1081 cu urmatorul
cuprins:
Art. 1081 - Toate etapele cercetarii
arheologice a siturilor subacvatice
sunt exceptate de la obtinerea
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avizelor prevazute de prezenta lege
si de la plata tarifelor aferente.

Autori amendamente:
Deputat Simion Lucian Eduard
Deputat Palar Ionel
Senator Ganera Ion
Senator Alexandrescu Vlad
Deputat Lazar Sorin
Deputat Macovei Silviu Nicu
Senator Breaz Valer- Daniel
Deputat Moldovan Sorin Dan
Senator Novak Csaba-Zoltan
Deputat Csokany Petronela -Mihaela
Deputat Dobrovici-Bacalbasa Nicolae
Senator Razmerita Cornel Cristian


	BIROUL PERMANENT  AL 
	CAMEREI DEPUTAŢILOR
	 La articolul 91, după alineatul (2) se introduce 
	Nemodificat 
	Nemodificat


