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Comisia pentru administraţie publică,
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Bucureşti, 10.04.2012
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Către,

Biroul Permanent al
Camerei Deputaţilor

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun înlocuitor asupra proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, trimis Comisiei pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, pentru dezbatere în
fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx.211 din 2 mai 2011, înregistrat cu
nr.24/294/04.05.2011, respectiv nr.26/185 din 5 mai 2011.

PREŞEDINTE,
Adrian RĂDULEASCU

PREŞEDINTE,
Bogdan CANTARAGIU
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice
Bucureşti, 10.04.2012
Nr. 24/ 92

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic
Bucureşti, 10.04.2012
Nr. 26/ 494

Prezentul raport înlocuieşte în totalitate raportul
transmis cu adresa nr.24/496/13.09.2011, respectiv adresa
nr.26/185/26.05.2011

RAPORT COMUN ÎNLOCUITOR
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare,
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, trimis cu adresa nr. PLx.211 din 2 mai 2011 şi înregistrată
cu nr. 24/294/04.05.2011, respectiv nr. 26/185 din 5 mai 2011.
În şedinţa din 15 noiembrie 2011, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisii în
vederea examinării şi întocmirii unui nou raport comun înlocuitor.
Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 27 aprilie 2011.
La întocmirea prezentului raport comun înlocuitor, Comisiile au avut în vedere:
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1568/16.12.2010);
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.Plx211/17 mai 2011);
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• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/166/25.05.2011).
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996,
cu modificările şi completările ulterioare, în scopul îndreptării unor erori de fond şi de formă.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice vor examina proiectul de lege sus-menţionat în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au examinat proiectul de
lege sus-menţionat în şedinţa din 2 aprilie 2012.
Din numărul total de 29 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic,
au participat la dezbateri 24 deputaţi.
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege
în şedinţa din 20 martie 2012.
Din numărul total de 28 membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
au participat la dezbateri 16 deputaţi.
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
dl. Cristian Apostol – secretar de stat, Ministerul Mediului şi Pădurilor.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiilor, s-a hotărât, cu unanimitate
de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, cu amendamente
admise prevăzute în anexa la prezentul raport comun înlocuitor.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Adrian RĂDULESCU

Bogdan CANTARAGIU

SECRETAR,

SECRETAR,

Marian AVRAM

Gheorghe CIOCAN

Consilier, Anton Păştinaru
Consilier, Florentin Oancea

Consilier, Iulia Toader
Expert, NicoletaToma
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ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
0
1.

2.

3.

Text iniţial
1

Text Senat
2
LEGE
pentru modificarea şi
Legii apelor nr.107/1996

Text propus de Comisii
(autorii amendamentelor)
3
Nemodificat

Motivaţia
4

completarea

Articol unic. – Legea apelor Nemodificat
nr.107/1996, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.244 din 8
octombrie 1996, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. După articolul 214, se introduce un
nou articol, art. 215 cu următorul
cuprins:
„Art.215. - (1) Interesul public
deosebit prevăzut la art. 27 se referă
la lucrările executate pe ape sau care
au legătură cu apele şi care contribuie
la bunăstarea generală a populaţiei
şi/sau ale căror efecte benefice se
extind şi asupra populaţiei care nu
are un interes specific în proiect.
(2) Interesul public deosebit
cuprinde
lucrările
care
sunt
indispensabile pentru:
a) implementarea acţiunilor sau
politicilor realizate privind protecţia
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valorilor
fundamentale
pentru
cetăţeni cum sunt sănătatea şi
securitatea publică sau protecţia
mediului;
b)
implementarea
politicilor
fundamentale pentru stat şi societate;
c) realizarea activităţilor de natură
economică sau socială care asigură
îndeplinirea obligaţiilor specifice
serviciilor publice, sau valorificarea
resurselor naturale ale statului ori ale
unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Declararea lucrărilor de interes
public deosebit se face, după caz, prin
hotărâre a autorităţilor locale,
judeţene sau hotărâre a Guvernului la
solicitarea beneficiarului unei astfel
de lucrări.
(4) Autoritatea competentă în
domeniul apelor analizează nivelul la
care a fost declarat interesul public
deosebit, în funcţie de extinderea şi
nivelul posibilei afectări a stării bune
a corpurilor de apă şi decide în ceea
ce priveşte îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la art. 27, pe baza
documentaţiei depuse de către
beneficiarul lucrării.

4.

Art. 7

1. La articolul 7, alineatele (3) şi
(4) vor avea următorul cuprins:

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

Autori: Comisia pentru agricultură
şi Comisia pentru administraţie
2. La articolul 7, alineatele (3) şi (4) se
modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(3) Pe lângă autoritatea publică
centrală
din
domeniul
apelor
funcţionează: Consiliul interministerial
al apelor, Comitetul ministerial pentru

Pentru a asigura
concordanţa
cu
prevederile
Legii
privind
siguranţa
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interministerial al apelor,
Comisia centrală de apărare
împotriva
inundaţiilor,
fenomenelor meteorologice
periculoase şi accidentelor la
construcţiile
hidrotehnice,
Comisia naţională pentru
siguranţa
barajelor
şi
lucrărilor
hidrotehnice,
Centrul
român
de
reconstrucţie a râurilor şi
Comitetul naţional pentru
Programul
Hidrologic
Internaţional, organisme cu
caracter
consultativ.
(Text Legea nr.310/2004)

situaţii de urgenţă (CMSU), Comisia
naţională pentru siguranţa barajelor şi a
altor lucrări hidrotehnice (CONSIB),
Centrul român pentru reconstrucţia
ecologică a râurilor şi lacurilor şi
Comitetul
naţional
român
pentru
Programul
hidrologic
internaţional,
organisme cu caracter consultativ.

situaţii de urgenţă (CMSU), Comisia digurilor,
naţională pentru siguranţa barajelor şi a adoptată.
altor lucrări hidrotehnice (CONSIB),
Comisia naţională pentru siguranţa
digurilor (CONSIDIG), Centrul român
pentru reconstrucţia ecologică a râurilor
şi lacurilor şi Comitetul naţional român
pentru
Programul
hidrologic
internaţional, organisme cu caracter
consultativ.

(4)
Regulamentul
de
organizare şi funcţionare a
Consiliului interministerial al
apelor se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, iar cel
al Comitetului ministerial
pentru situaţii de urgenţă, al
Comisiei naţionale pentru
siguranţa barajelor şi a altor
lucrări
hidrotehnice,
al
Centrului
român
de
reconstrucţie a râurilor şi al
Comitetului naţional pentru
Programul
hidrologic
internaţional se aprobă prin
ordin
al
conducătorului
autorităţii publice centrale
din
domeniul
apelor.
Secretariatele
tehnice
permanente
ale
acestor
organisme se asigură de către

(4) Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului interministerial
al apelor şi cel al Comitetului ministerial
pentru situaţii de urgenţă (CMSU) se
aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar
Regulamentul
de
organizare
şi
funcţionare al Comisiei naţionale pentru
siguranţa barajelor şi a altor lucrări
hidrotehnice (CONSIB), al Centrului
român pentru reconstrucţia ecologică a
râurilor şi lacurilor şi al Comitetului
naţional
român
pentru
Programul
hidrologic internaţional, prin ordin al
conducătorului autorităţii publice centrale
din domeniul apelor. Secretariatele
tehnice permanente ale acestor organisme
se asigură de către autoritatea publică
centrală din domeniul apelor."

(4) Regulamentul de organizare şi
funcţionare
al
Consiliului
interministerial al apelor se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, iar cele ale
Comitetului ministerial pentru situaţii
de
urgenţă
(CMSU),
Comisiei
naţionale pentru siguranţa barajelor şi a
altor lucrări hidrotehnice (CONSIB),
Comisia naţională pentru siguranţa
digurilor (CONSIDIG), Centrului
român pentru reconstrucţia ecologică a
râurilor şi lacurilor şi ale Comitetului
naţional român pentru Programul
hidrologic internaţional, prin ordin al
conducătorului
autorităţii
publice
centrale
din
domeniul
apelor.
Secretariatele tehnice permanente ale
acestor organisme se asigură de către
autoritatea
publică
centrală
din
domeniul apelor.”

nou

Corelarea
cu
prevederile
Legii
siguranţei digurilor şi
cu
Hotărârea
Guvernului
nr.
1635/2009
privind
organizarea
şi
funcţionarea
Ministerului
Mediului şi Pădurilor,
cu modificările şi
completările
ulterioare.
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autoritatea publică centrală
din
domeniul
apelor.
Nominalizarea specialiştilor
cu funcţii de sprijin ai
Comitetului
ministerial
pentru situaţii de urgenţă se
stabileşte prin ordin al
conducătorului
autorităţii
publice
centrale
din
domeniul apelor.
5.

Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie

(Text OUG nr.3/2010)
Art. 8. - Termenii
2.
Articolul
8
va
avea 3. - Nemodificat
tehnici folosiţi în prezenta următorul cuprins:
lege au semnificaţia stabilită
„Art.8.- Termenii tehnici
în anexa nr. 1, care face parte folosiţi în prezenta lege au semnificaţia
integrantă din prezenta lege. prevăzută în anexa nr. 1."
(Text Legea 107/1996)

6.
---------

-----------

4. La articolul 16, după litera j) a
alineatul (1) se introduce o nouă
literă, lit. k) cu următorul cuprins:
“k)
exploatarea
agregatelor
minerale din albiile minore ale
cursurilor de apă cu excepţia zonelor
prevăzute la art. 33.”

În vederea protejării
stării
bune
a
cursurilor de apă, a
albiilor şi malurilor
acestora,
evitării
degradării acestora şi
conservării
condiţiilor naturale de
mediu
în
albia
râurilor, se impune
Autori: Comisia pentru agricultură şi interzicerea
exploatării
Comisia pentru administraţie
agregatelor minerale
în albia minoră a
râurilor interioare.
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7.
Art.27. - 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,
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.
(Text Legea 310/2004)
8.

Art. 28 alin.(1)
c)
transportul
şi
depozitarea temporară a
materialelor şi utilajelor
pentru intervenţii operative
privind apărarea împotriva
inundaţiilor;
(Text Legea 107/1996)

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

5. Articolul 27 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 27. - Orice activitate pe luciul
de apă, în albii minore, arii protejate ori
în zone de protecţie, inclusiv navigaţia,
plutăritul,
flotajul,
decolmatarea
albiilor cursurilor de apă pentru
asigurarea scurgerii 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, 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.”
Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie

3.
La articolul 28 alineatul (1), 6. - Nemodificat
literele
c)
şi
d)
vor
avea
următorul cuprins:
,,c) transportul şi depozitarea
temporară a materialelor şi utilajelor
pentru intervenţii operative privind
apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi
pompări experimentale în cazul forajelor
hidrogeologice care fac parte din reţeaua
naţională de observaţii şi măsurători;
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9.

d)
transportul
şi
depozitarea temporară de
materiale, utilaje, precum şi
circulaţia acestora şi a
personalului,
în
cazul
executării de lucrări de
întreţinere, reparaţii, precum
şi pompări experimentale în
cazul
forajelor
hidrogeologice care fac parte
din reţeaua naţională de
observaţii şi măsurători.
(Text Legea 112/2006 )
Art. 28. (2) Fondurile pentru
aceste despăgubiri se vor
asigura din alocaţii bugetare,
pentru situaţiile prevăzute la
alin. (1) lit. a) şi c) şi din
fondurile
proprii
ale
persoanelor juridice care au
produs pagubele, pentru
situaţiile prevăzute la alin.
(1) lit. b) şi d).
(Text Legea 107/1996)

10.

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

d)
transportul
şi
depozitarea
temporară de materiale, utilaje, precum şi
circulaţia acestora şi a personalului, în
cazul executării de lucrări de întreţinere şi
de reparaţii."

4.
La articolul 28, alineatul 7. - Nemodificat
(2) va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul în care, prin
exercitarea acţiunilor prevăzute la alin.(1),
se produc pagube, deţinătorii terenurilor
riverane apelor au dreptul la despăgubiri
potrivit legii."

5.
La articolul 28, după 8. - Nemodificat
alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:
„(3) Fondurile pentru aceste
despăgubiri se vor asigura din alocaţii
bugetare, pentru situaţiile prevăzute la
alin.(1) lit.a) şi c) şi din fondurile proprii
ale persoanelor juridice care au produs
pagubele, pentru situaţiile prevăzute la
alin.(1) lit.b) şi d)."
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11.
-----------------

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

9. La articolul 33, după alineatul (1)
se introduc trei noi alineate, alin. (11),
(12) şi (13) cu următorul cuprins
„(11)
Pentru
aplicarea
prevederilor alin.(1), în ceea ce
priveşte concesionarea, concedentul
este reprezentat de Administraţia
Naţională Apele Române.
(12) În situaţiile prevăzute la
alin.(11), redevenţa se încasează de
către Administraţia Naţională Apele
Române, având acelaşi regim de
distribuţie şi utilizare ca şi veniturile
încasate din închirierea domeniului
public al apelor.
(13)
Instrucţiunile pentru
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor
publice pentru atribuirea contractelor
de concesiune, contractul-cadru de
concesiune, precum şi valoarea
redevenţei se aprobă prin ordin al
conducătorului autorităţii publice
centrale din domeniul apelor, la
propunerea Administraţiei Naţionale
Apele Române.”

Investiţiile de natura
celor prevăzute în
alin (1) sunt, în
majoritate, investiţii
pe termen lung şi
foarte lung, care nu
pot
fi
asimilate
construcţiilor
provizorii.
În regimul actual,
prin care ANAR doar
închiriază terenurile
afectate investiţiilor,
legea nu permite
emiterea autorizaţiei
de construire decât
pentru
construcţii
provizorii, situaţie ce
blochează
promovarea
proiectelor.
Pe de altă parte, atât
accesarea fondurilor
europene,
cât
şi
acordarea creditelor
bancare solicită ca
beneficiarii să deţină
folosinţa terenurilor
Autori: Comisia pentru agricultură şi pe durata a minim 15
ani, în timp ce soluţia
Comisia pentru administraţie
practicată în prezent
(doar închirierea) nu
poate fi acordată
decât pentru 10 ani şi
nu conferă siguranţă
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pe termen lung.
De
aceea,
este
necesar ca aceste
terenuri să poată face,
după caz, şi obiectul
unor concesiuni şi nu
numai a închirierii.
În fine, dată fiind
complexitatea
problematicii
administrării
domeniului public al
apelor, este necesar
ca
procedura
de
concesionare să fie
derulată de către
ANAR şi nu de către
minister,
iar
redevenţa să aibă
aceeaşi destinaţie ca
şi chiria, pentru a nu
introduce nici un fel
de modificări de
natură bugetară ca
urmare a modificării
propuse.
12.
Art. 33. (2) Dreptul de exploatare a
agregatelor minerale din
albiile
sau
malurile
cursurilor de apă, cuvetele
lacurilor,
bălţilor,
prin
exploatări organizate, se
acordă de autoritatea de
gospodărire a apelor pe baza

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

10. La articolul 33, alineatele (2), (3)
şi (41) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Dreptul de exploatare a
agregatelor minerale din albia fluviului
Dunărea sau din cuvetele lacurilor şi
bălţilor, prin exploatări organizate, se
acordă de autoritatea de gospodărire a
apelor pe baza avizului şi a autorizaţiei
de gospodărire a apelor, cu avizul
deţinătorilor de lucrări hidrotehnice în
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albie din zonă. Perimetrele de exploatare
se amplasează pe fluviul Dunărea sau
în cuvetele lacurilor de acumulare,
numai
în
zone
care
necesită
decolmatare, pe baza unui studiu tehnic
zonal privind influenţa exploatării
asupra cursului de apă. Pentru
autorizarea acestor activităţi, în amonte
cu 1 km şi în aval cu 2 km faţă de
lucrările de artă sau dacă au în lungul lor
infrastructură aflată în administrarea
instituţiilor publice / societăţilor
naţionale / companiilor naţionale /
societăţilor comerciale / regiilor
autonome din domeniul transporturilor,
construcţiilor şi turismului, la o distanţă
mai mică decât cea prevăzută în actele
normative în vigoare, faţă de zona de
protecţie, este obligatorie şi obţinerea
avizului acestora.

avizului şi a autorizaţiei de
gospodărire a apelor, cu
avizul deţinătorilor de lucrări
hidrotehnice în albie din
zonă.
Perimetrele
de
exploatare se amplasează pe
cursurile de apă, numai în
zone
care
necesită
decolmatare,
reprofilarea
albiei
şi
regularizarea
scurgerii, pe baza unui
studiu tehnic zonal privind
influenţa exploatării asupra
cursului de apă. Pentru
autorizarea acestor activităţi,
pe
apele
naţionale
navigabile, precum şi pe
celelalte cursuri de apă în
amonte cu 1 km şi în aval cu
2 km faţă de lucrările de artă
sau dacă au în lungul lor
infrastructură
aflată
în
administrarea
instituţiilor
publice/societăţilor
naţionale/companiilor
naţionale/societăţilor
comerciale/regiilor autonome
din domeniul transporturilor,
construcţiilor şi turismului, la
o distanţă mai mică decât cea
prevăzută în actele normative
în vigoare, faţă de zona de
protecţie, este obligatorie şi
obţinerea avizului acestora.
(Text OuG nr.3/2010)
(3) Exploatarea agregatelor
minerale este permisă numai

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

(3) Exploatarea agregatelor minerale
este permisă numai cu respectarea
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condiţiilor de scurgere a apelor şi de
asigurare a stabilităţii malurilor şi fără
afectarea construcţiilor din zone ce au
legătură directă sau indirectă cu regimul
de curgere a apelor. Este interzisă
exploatarea agregatelor minerale din
albia fluviului Dunărea şi cuveta
lacurilor la o distanţă mai mică de 300
m din axul digurilor de contur al
lacurilor de acumulare, fără avizul
deţinătorului construcţiei hidrotehnice.

cu respectarea condiţiilor de
scurgere a apelor şi de
asigurare
a
stabilităţii
malurilor şi fără afectarea
construcţiilor din zone ce au
legătură directă sau indirectă
cu regimul de curgere a
apelor.
Este
interzisă
exploatarea
agregatelor
minerale din albia majoră
sau terase la o distanţă mai
mică de 300 m din axul
digurilor de contur al
lacurilor de acumulare, fără
avizul
deţinătorului
construcţiei hidrotehnice.
(Text Lege nr.310/2004)
(41) Dreptul de exploatare a
agregatelor minerale, în
cazuri de urgenţă ca: viituri,
precipitaţii care au avariat
sau au distrus poduri,
drumuri,
obiective
economice,
gospodării
individuale,
în
scopul
refacerii acestora, în limita
cantităţii maxime a 2.000 mc
/an, se acordă pe baza
notificării de începere a
execuţiei,
emisă
de
administraţiile bazinale de
apă. Pentru exploatarea pe
cursurile de apă care sunt
traversate sau au în lungul
lor infrastructura aflată în
administrarea
instituţiilor
publice
/
societăţilor

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

(41) Dreptul de exploatare a
agregatelor minerale, în cazuri de
urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au
avariat sau au distrus poduri, drumuri,
obiective
economice,
gospodării
individuale, în scopul refacerii acestora,
autoritatea de gospodărire a apelor
poate reglementa extracţia de
agregate minerale în limita cantităţii
maxime a 2.000 mc /an. Pentru
exploatarea pe cursurile de apă care sunt
traversate sau au în lungul lor
infrastructura aflată în administrarea
instituţiilor publice / societăţilor
naţionale / companiilor naţionale/
societăţilor comerciale / regiilor
autonome din domeniul transporturilor,
construcţiilor şi turismului, la o distanţă
mai mică decât cea prevăzută în actele
normative în vigoare, faţă de zona de

13

protecţie, este necesar avizul acestora.”

naţionale
/
companiilor
naţionale
/
societăţilor
comerciale
/
regiilor
autonome din domeniul
transporturilor, construcţiilor
şi turismului, la o distanţă
mai mică decât cea prevăzută
în actele normative în
vigoare, faţă de zona de
protecţie, este necesar avizul
acestora.
(Text Legea nr.112/2006)

Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie

13.
-----------

---------

11. La articolul 34, după alineatul (1)
se introduce un nou alineat, alin. (11)
cu următorul cuprins:
“(11) Administraţia Naţională
”Apele Române” execută lucrări de
decolmatare a cursurilor de apă în
vederea asigurării scurgerii optime a
apelor.”
Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie

14.

Art. 35. (5) Fondul naţional
de date de gospodărire a
apelor include şi evidenţa
apelor ce aparţin domeniului
public, parte a sistemului
informaţional din domeniul
gospodăririi apelor, denumit
în
continuare
Cadastrul
apelor. Modul de organizare
a Fondului naţional de date

6.
La articolul 35, alineatele (5) 12. - Nemodificat
şi
(6)
vor
avea
următorul
cuprins:
„(5) Fondul naţional de date de
gospodărire a apelor include şi evidenţa
apelor ce aparţin domeniului public, parte
a sistemului informaţional din domeniul
gospodăririi apelor, denumit în continuare
Sistem informaţional specific domeniului
gospodăririi apelor. Fondul naţional de
date de gospodărire a apelor şi a
Sistemului
informaţional
specific
domeniului gospodăririi apelor se

14

hidrologice şi de gospodărire
a apelor şi a Cadastrului
apelor se stabileşte de către
autoritatea publică centrală
din domeniul apelor, iar
actualizarea acestora se
asigură de Administraţia
Naţională "Apele Române".

stabileşte de către autoritatea publică
centrală din domeniul apelor, iar
actualizarea acestora se asigură de
Administraţia Naţională „Apele Române".

(Text OUG nr.3/2010)
(6)
Autorităţile
publice, persoanele fizice şi
juridice
au
acces
la
informaţiile ce constituie
Fondul naţional de date
hidrologice şi de gospodărire
a apelor, în baza unei
proceduri
stabilite
de
autoritatea publică centrală
din
domeniul
apelor.
Folosirea de către acestea a
informaţiilor conţinute în
Fondul naţional de date
hidrologice şi de gospodărire
a
apelor
în
scopuri
comerciale este permisă
numai
contra
cost.
Administraţia
Naţională
"Apele Române" elaborează
metodologia privind tarifarea
folosirii informaţiilor în scop
comercial, care se aprobă
prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale
din domeniul apelor.
(Text OUG nr.3/2010)

(6) Autorităţile publice, persoanele
fizice şi juridice au acces la informaţiile
ce constituie Fondul naţional de date de
gospodărire a apelor, în baza unei
proceduri stabilite de autoritatea publică
centrală din domeniul apelor. Folosirea de
către acestea a informaţiilor conţinute în
Fondul naţional de date de gospodărire a
apelor în scopuri comerciale este permisă
numai
contra
cost.
Administraţia
Naţională „Apele Române" elaborează
metodologia privind tarifarea folosirii
informaţiilor în scop comercial, care se
aprobă prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale din domeniul
apelor."
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15.

Art. 37.-

---------

(4) În scopul asigurării
unei calităţi corespunzătoare
a
observaţiilor
şi
măsurătorilor hidrometrice,
se interzice efectuarea de
lucrări
în
albii
sau
exploatarea
agregatelor
minerale în zonele aval şi
amonte
ale
staţiilor
hidrometrice, pe o distanţă
de 5 ori lăţimea cursului de
apă, măsurată la debite
medii.
(Text Lege nr.310/2004)
16.
Art. 39 - Delimitarea
albiilor minore se realizează
de Regia Autonomă "Apele
Române"
împreună
cu
autoritatea
de
cadastru
funciar şi cu deţinătorii
terenurilor riverane.
(Text Legea 107/1996)

13. La articolul 37, alineatul (4) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) În scopul asigurării unei calităţi
corespunzătoare a observaţiilor şi
măsurătorilor hidrometrice, se interzice
efectuarea de lucrări în albii sau
exploatarea agregatelor minerale în
zonele aval şi amonte ale staţiilor
hidrometrice, pe o distanţă de 1,5 ori
lăţimea cursului de apă, măsurată la
debite medii.”

Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie
7. Articolul 39 va avea
următorul cuprins:
„Art.39.- Delimitarea albiilor
minore se realizează de Administraţia
Naţională „Apele Române" împreună cu
deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor
riverane. Evidenţa terenurilor ocupate de
ape care aparţin domeniului public sau
privat al statului sau al unei entităţi
administrativ-teritoriale se face prin
înscrierea acestora în cărţi funciare
speciale, la nivelul unităţii administrativteritoriale, cu atribuire de număr cadastral
în baza documentaţiei cadastrale întocmite
în condiţiile Legii cadastrului şi a
publicităţii
imobiliare
nr.7/1996,
republicată,
cu
modificările
şi
completările ulterioare."

14. Articolul 39 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 39. - Delimitarea albiilor
minore ale cursurilor de ape care
aparţin domeniului public al statului
se realizează de Administraţia Naţională
„Apele
Române"
împreună
cu
unităţilor
reprezentanţii
administrativ–teritoriale,
cu
consultarea oficiilor de cadastru şi
publicitate
imobiliară
şi
cu
informarea
deţinătorilor/
administratorilor cu orice titlu ai
terenurilor riverane.”
Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie
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17.
Art. 40. - (1) În scopul
asigurării protecţiei albiilor,
malurilor,
construcţii
hidrotehnice
şi
îmbunătăţirilor regimului de
curgere al apelor, se instituie
zone de protecţie pentru:
a) albia
minoră
a
cursului de apă;
b) suprafața lacurilor
naturale sau a bălților
acoperite de apă și de
vegetație acvatică precum și
a plajei și falezei Mării
Negre;
c) suprafaţa lacurilor de
acumulare corespunzătoare
cotei aferente debitului de
verificare a acestora;
(Text OUG nr.3/2010)
d) suprafeţele ocupate de
lucrări de amenajare sau de
consolidare a albiilor minore,
de canale şi derivaţii de
debite la capacitatea maximă
de transport a acestora,
precum şi de alte construcţii
hidrotehnice realizate pe ape;
e) lucrări de apărare
împotriva inundaţiilor;
f) construcţii şi instalaţii
hidrometrice, precum şi
instalaţii de determinare
automată a calităţii apelor.
(2) Lăţimea zonelor de

-----------

15. Articolul 40 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 40. - (1) În scopul asigurării
protecţiei albiilor, malurilor, construcţii
hidrotehnice şi îmbunătăţirilor regimului
de curgere al apelor, se instituie zone de
protecţie pentru:
a) – Nemodificată
b) lacuri naturale sau bălţi acoperite
de apă şi de vegetaţie acvatică, precum
şi plaja şi faleza Mării Negre;

c) lacuri de acumulare a căror
suprafaţă este corespunzătoare nivelului
coronamentului barajului;

d) lucrări de amenajare sau de
consolidare a albiilor minore, de canale
şi derivaţii de debite la capacitatea
maximă de transport a acestora, precum
şi alte construcţii hidrotehnice realizate
pe ape;
e) – Nemodificată
f) – Nemodificată

-----------

(2) Lăţimea zonelor de protecţie este
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protecţie
este
stabilită
conform anexei nr. 2, care
face parte integrantă din
prezenta lege. Delimitarea
zonelor de protecţie se
realizează de Administraţia
Naţională "Apele Române"
împreună cu autoritatea de
cadastru funciar şi cu
deţinătorii
terenurilor
riverane.
Dreptul
de
proprietate
asupra
lucrărilor menţionate la lit.
d), e) şi f) se extinde şi
asupra zonelor de protecţie
a acestora.
(3) Aplicarea, în funcţie de
specificul local, a regimului
restricţional de folosire a
terenurilor din zonele de
protecţie, din zona dig-mal
şi
din
acumulări
nepermanente se asigură de
Administraţia
Naţională
"Apele
Române",
cu
consultarea deţinătorilor cu
orice titlu ai acestor terenuri
şi, după caz, a unităţilor de
navigaţie
civilă
şi
în
concordanţă cu metodologia
elaborată de autoritatea
publică
centrală
din
domeniul apelor.
(Text Lege nr.107/1996)
-----------

stabilită conform anexei 2, care face
parte integrantă din prezenta lege.
Delimitarea zonelor de protecţie
aferente lucrărilor menţionate la alin.
(1)
se
realizează
de
către
deţinătorul/administratorul cu orice
titlu al acestora, 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.
-----------

(3) Accesul deţinătorului /
administratorului, precum şi a
unităţilor de intervenţie cu materiale,
mijloace şi utilaje în zonele de
protecţie definite la alin. (1) şi (2) este
garantat. Aplicarea, în funcţie de
specificul local a altor măsuri privind
regimul restricţional de folosire a
terenurilor din zonele de protecţie se
face de către unitatea administrativ –
teritorială împreună cu Administraţia
Naţională
„Apele
Române”
cu
informarea deţinătorilor cu orice titlu ai
acestor terenuri şi, după caz, a unităţilor
de navigaţie civilă şi în concordanţă cu
prevederile legale.

-----------

(4) Notarea în cartea funciară a
zonelor
de
protecţie
aferente
bunurilor menţionate la art. 40 alin.
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(1)
se
face
de
către
deţinătorul/administratorul cu orice
titlu al acestora, cu informarea
deţinătorului/administratorilor
cu
orice titlu ai terenurilor riverane şi a
autorităţilor publice locale.”
Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie
18.
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 Administraţiei
Naţionale "Apele Române"
pentru readucerea apei în
vechea albie, pe cheltuiala
acestora.
Litigiile
se
soluţionează de instanţele
judecătoreşti.
(Text Lege nr107/1996)

-------

(2) Dacă, în termen de un
an de la sfârşitul anului în
care apa a părăsit albia, nu se
formulează o cerere conform
alin. (1), albia veche
rămâne în proprietatea
riveranilor, iar albia nouă se

-------

16. La articolul 42, alineatele (1) şi (2)
se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 42. - (1) În situaţia în care un
curs de apă îşi formează o albie nouă,
părăsind în mod natural pe cea veche,
riveranii vechiului curs, proprietarii
terenului de sub albia nouă sau
utilizatorii de apă pot solicita, prin
derogare de la prevederile Codului civil,
în termen de un an, aprobarea
Administraţiei
Naţionale
„Apele
Române” pentru readucerea apei în
vechea albie, pe cheltuiala acestora.
Litigiile se soluţionează de instanţele
judecătoreşti.

Preluare
din
propunerea
legislativa
înregistrată la Senat
sub nr. BP581/2011,
cu scopul evitării
unor
modificări
legislative succesive,
punctuale,
ale
aceloraşi texte din
lege.
Se
reglementează
mai clar şi echitabil
drepturile
proprietarilor afectaţi
de
schimbarea
naturală a albiei unui
curs de apă

(2) Dacă, în termen de un an de la
sfârşitul anului în care apa a părăsit
albia, nu se formulează o cerere
conform alin. (1), albia veche trece, la
cerere, în proprietatea persoanelor
care au avut terenul în proprietate
sub albia nouă, în echivalent arabil,
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consideră albie naturală, se
introduce în domeniul public
al statului, se înregistrează în
Cadastrul apelor şi se dă în
administrarea Administraţiei
Naţionale "Apele Române".
(Text OUG nr.3/2010)

iar albia nouă se consideră albie naturală
şi se înregistrează în Cadastrul apelor,
fiind
preluată
de
Administraţia
Naţională „Apele Române”.

-------

-------

(21) In situaţia regularizării
unui curs de apă, albia veche trece, la
cerere, în proprietatea persoanelor
care au avut terenul în proprietate
sub albia nouă, cu titlu de
despăgubire, în echivalent arabil.
Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie

19.
Art. 43. –
(5) În situaţia în care datele
de monitoring sau alte date
arată că obiectivele de
protecţie a apelor şi mediului
acvatic, prevăzute la art. 21
pentru corpurile de apă, nu
pot fi atinse, autoritatea
publică
centrală
din
domeniul apelor trebuie să se
asigure că:
(Text Legea nr.112/2006)

8.
La articolul 43, partea 17.
La
articolul
43,
partea
introductivă a alineatului (5) va avea introductivă a alineatului (5) se
următorul cuprins:
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(5) În situaţia în care datele de
„(5) în situaţia în care datele de
monitoring sau alte date arată că monitoring sau alte date arată că
obiectivele de mediu pentru corurile de obiectivele de mediu pentru corpurile
apă de suprafaţă şi subterane prevăzute la de apă de suprafaţă şi subterane
art.21 nu pot fi atinse, autoritatea publică prevăzute la art.21 nu pot fi atinse,
centrală din domeniul apelor trebuie să se autoritatea
publică
centrală
din
asigure că:"
domeniul apelor trebuie să se asigure
că:"
Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie

20.
Art. 48. – alin.(1)
f) amenajări şi instalaţii de

---------

18. La articolul 48, litera f) a
alineatului (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„f) amenajări şi instalaţii de extragere
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extragere
a
agregatelor
minerale din albiile sau
malurile cursurilor de apă,
lacurilor şi din terase:
balastiere, cariere etc.;
(Text OUG nr.3/2010)

a agregatelor minerale din fluviul
Dunărea, cuvetele lacurilor şi din
terase: balastiere, cariere etc.”
Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie

21.
Art.52.
Elaborarea
documentaţiilor
pentru
fundamentarea
solicitării
avizului de gospodărire a
apelor trebuie să se bazeze
pe studii meteorologice,
hidrologice
sau
hidrogeologice, după caz, pe
studii de gospodărire a apelor
şi de impact al lucrărilor
respective asupra resurselor
de apă şi asupra zonelor
riverane. Aceste studii şi
documentaţii pot fi întocmite
de instituţii publice sau
private,
abilitate
de
autoritatea publică centrală
din domeniul apelor sau de o
autoritate competentă din
statele Uniunii Europene.
Documentaţiile
de
fundamentare trebuie să
demonstreze că solicitantul
avizului de gospodărire a
apelor se poate conforma
cerinţelor legale.
(Text Lege nr.310/2004)

-------

19. Articolul 52 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 52. - (1) Elaborarea
documentaţiilor pentru fundamentarea
solicitării actelor de reglementare în
domeniul gospodăririi apelor trebuie să
se bazeze pe studii meteorologice,
hidrologice sau hidrogeologice, după
caz, pe studii de gospodărire a apelor și
de impact al lucrărilor respective asupra
resurselor de apă şi asupra zonelor
riverane. Aceste studii şi documentaţii
pot fi întocmite de instituţii publice sau
private, abilitate de autoritatea publică
centrală din domeniul apelor sau de o
autoritate competentă din statele Uniunii
Europene.
Documentaţiile
de
fundamentare trebuie să demonstreze că
solicitantul avizului de gospodărire a
apelor se poate conforma cerinţelor
legale.
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-------------

----------

(2)
Pentru
activitatea
de
abilitare prevăzută la alin. (1) se
percep tarife care se stabilesc în
condiţiile legii.”
Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie

22.
Art. 68 (2)
Coordonarea,
îndrumarea şi urmărirea
activităţii de supraveghere a
barajelor, a lacurilor de
acumulare şi a altor lucrări
hidrotehnice, în vederea
exploatării în siguranţă a
acestora, se realizează de
către Comisia naţională
pentru siguranţa barajelor şi
lucrărilor
hidrotehnice,
constituită din reprezentanţi
ai ministerelor, ai agenţilor
economici interesaţi şi ai
instituţiilor
publice
interesate.

9.
La articolul 68, alineatele (2)
şi
(3)
vor
avea
următorul
cuprins:
„(2) Coordonarea, îndrumarea şi
urmărirea activităţii de supraveghere a
barajelor, a lacurilor de acumulare şi a
altor lucrări hidrotehnice, în vederea
exploatării în siguranţă a acestora, se
realizează de către Comisia naţională
pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări
hidrotehnice (CONSIB) constituită din
reprezentanţi
ai
ministerelor,
ai
operatorilor economici interesaţi şi ai
instituţiilor publice interesate.

20. La articolul 68, alineatele (2) şi (3)
se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(2) Coordonarea, îndrumarea şi
urmărirea activităţii de supraveghere a
barajelor, a lacurilor de acumulare şi a
altor lucrări hidrotehnice, cu excepţia
digurilor, în vederea exploatării în
siguranţă a acestora, se realizează de
către Comisia naţională pentru siguranţa
barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice
(CONSIB) constituită din reprezentanţi
ai
ministerelor,
ai
operatorilor
economici interesaţi şi ai instituţiilor
publice interesate.

(Text Legea 310/2004)
(3) Structura, atribuţiile
specifice, competenţele şi
dotarea Comisiei naţionale
pentru siguranţa barajelor şi
lucrărilor hidrotehnice se
stabilesc prin regulament de
organizare şi funcţionare şi
se aprobă prin ordin al

(3) - Nemodificat
(3) Structura, atribuţiile specifice,
competenţele
şi
dotarea
Comisiei
naţionale pentru siguranţa barajelor şi a
altor lucrări hidrotehnice (CONSIB) se
stabilesc prin regulament de organizare şi Autori: Comisia pentru agricultură şi
funcţionare şi se aprobă prin ordin al Comisia pentru administraţie
conducătorului autorităţii publice centrale
din domeniul apelor."
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conducătorului
autorităţii
publice
centrale
din
domeniul apelor.
( Text OUG nr.3/2010)
23.
-----------

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

21. La articolul 68, după alineatul (3)
se introduc două noi alineate, alin.(4)
şi (5) cu următorul cuprins:
“(4) Coordonarea, îndrumarea şi
urmărirea activităţii de supraveghere
a digurilor, în vederea exploatării în
siguranţă a acestora, se realizează de
către Comisia naţională pentru
siguranţa digurilor (CONSIDIG)
constituită din reprezentanţi ai
autorităţilor
publice
centrale
competente, ai deţinătorilor de diguri,
ai institutelor de cercetare şi
proiectare,
ai
societăţilor
de
construcţii
din
domeniu,
ai
învăţământului superior tehnic de
construcţii
hidrotehnice
şi
de
îmbunătăţiri funciare.
(5)
Structura,
atribuţiile
specifice, competenţele şi dotarea
Comisiei naţionale pentru siguranţa
digurilor (CONSIDIG) se stabilesc
prin regulament de organizare şi
funcţionare şi se aprobă prin ordin al
conducătorului autorităţii publice
centrale din domeniul apelor.”
Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie

24.

1

Art. 76 - alin.(2)

10. La articolul 761, literele a) şi 22. - Nemodificat
b) ale alineatului (2) vor avea
următorul cuprins:
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a) hărţi ale bazinului
hidrografic,
la
scară
corespunzătoare, incluzând
limitele
bazinelor
hidrografice,
ale
zonei
costiere şi informaţii asupra
topografiei
şi
utilizării
terenului;
b)descrierea inundaţiilor
care au survenit în trecut şi
care au avut efecte negative
semnificative asupra sănătăţii
umane, a mediului, a
patrimoniului cultural şi
asupra activităţii economice,
pentru care probabilitatea
unor evenimente viitoare
similare este încă relevantă,
atât în ceea ce priveşte
amplitudinea
acestora,
zonele inundabile, precum şi
în ceea ce priveşte evaluarea
efectelor negative pe care lear putea produce;
(Text OUG nr.3/2010)
25.
Art.764. (3)
Planurile
de
management al riscului la
inundaţii
includ
măsuri
pentru atingerea obiectivelor
stabilite potrivit alin. (2),
precum şi componentele
stabilite
prin
norme
metodologice elaborate de
autoritatea publică centrală

,,a) hărţi ale bazinului hidrografic,
la scară corespunzătoare, incluzând
limitele bazinelor şi sub-bazinelor
hidrografice, ale zonei costiere şi
informaţii asupra topografiei şi utilizării
terenului;
b) descrierea inundaţiilor care au
survenit în trecut şi care au avut efecte
negative semnificative asupra sănătăţii
umane, a mediului, a patrimoniului
cultural şi asupra activităţii economice,
pentru
care
probabilitatea
unor
evenimente viitoare similare este încă
relevantă, atât în ceea ce priveşte
amplitudinea acestora, zonele inundabile,
precum şi în ceea ce priveşte evaluarea
efectelor negative pe care le-au produs;"

11. La articolul 764, partea
introductivă a alineatului (3) şi
litera b) vor avea următorul cuprins:
„(3) Planurile de management
al riscului la inundaţii includ măsuri
pentru atingerea obiectivelor stabilite
potrivit alin.(2), precum şi componentele
stabilite în partea A a anexei 7 la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.3/2010. Aceste planuri de management
al riscului la inundaţii iau în considerare
aspectele relevante, cum ar fi:

23. La articolul 764, partea
introductivă a alineatului (3) şi
litera b) vor avea următorul cuprins:
„(3) Planurile de management al
riscului la inundaţii includ măsuri pentru
atingerea obiectivelor stabilite potrivit
alin.(2), precum şi componentele
stabilite la lit. A a anexei nr. 7 la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.3/2010, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 146/2010.
Aceste planuri de management al
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din domeniul apelor şi
aprobate prin hotărâre a
Guvernului. Aceste planuri
de management al riscului la
inundaţii iau în considerare
aspectele relevante, cum ar
fi:
------------------------------b)aspectele managementului
riscului la inundaţii, cu
accent
pe
prevenirea,
protecţia,
pregătirea,
incluzând
prognoza
inundaţiilor, avertizarea şi
alarmarea
în
condiţiile
specifice unui anumit bazin
sau subbazin hidrografic;
26.

(Text OUG nr.3/2010)
Art.767. (2)
Autoritatea
publică
centrală
din
domeniul apelor elaborează
programul
pentru
producerea, revizuirea şi
actualizarea planurilor de
management al riscului la
inundaţii agreate la nivelul
bazinului
hidrografic
internaţional al fluviului
Dunărea,
precum
şi
programul
dezbaterilor
publice şi al acţiunilor de
conştientizare a populaţiei
pentru adoptarea măsurilor
preventive ce se impun în
zonele cu risc ridicat la

riscului la inundaţii iau în considerare
aspectele relevante, cum ar fi:

-----------------------------------b) aspectele managementului riscului
la inundaţii, potrivit prevederilor art.761,
cu accent pe prevenirea, protecţia,
pregătirea,
incluzând
prognoza
inundaţiilor, avertizarea şi alarmarea în
condiţiile specifice unui anumit bazin sau
sub-bazin hidrografic;"

b) – Nemodificată

Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie
12. La articolul 767, alineatul (2) 24. - Nemodificat
va avea următorul cuprins:
„(2)
Autoritatea
publică
centrală din domeniul apelor elaborează
programul pentru producerea, revizuirea şi
actualizarea planurilor de management al
riscului la inundaţii agreate la nivelul
bazinelor hidrografice: Someş, Crişuri,
Mureş, Banat, Jiu, Olt, Argeş-Vedea,
Ialomiţa, Siret şi Prut, al zonei costiere de
la Marea Neagră, al bazinului hidrografic
internaţional al fluviului Dunărea, precum
şi programul dezbaterilor publice şi al
acţiunilor de conştientizare a populaţiei
pentru adoptarea măsurilor preventive ce
se impun în zonele cu risc ridicat la
inundaţii, agreate la nivelul bazinului
hidrografic al fluviului Dunărea, în
conformitate cu art.764-765."
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inundaţii, agreate la nivelul
bazinului
hidrografic
internaţional al fluviului
Dunărea, în conformitate cu
art. 764-765.
(Text OUG nr.3/2010)
27.

Art.769
(1)
Evaluarea
preliminară a riscului la
inundaţii este revizuită şi,
dacă este necesar, actualizată
până la data de 22 decembrie
2018 şi apoi reactualizată la
fiecare 6 ani.
--------------------------(3) Planurile de management
al riscului la inundaţii sunt
revizuite şi, dacă este
necesar,
actualizate,
în
conformitate cu normele
metodologice prevăzute la
art. 764 alin. (3), până la data
de 22 decembrie 2021 şi
ulterior la fiecare 6 ani.

13. La articolul 769 alineatele (1), 25. La articolul 769, alineatele (1), (3)
(3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
şi (4) se modifică şi vor avea
„(1) Evaluarea preliminară a riscului următorul cuprins:
la inundaţii sau evaluarea riscului şi
(1) – Nemodificat
deciziile menţionate la art.768 alin.(1) sunt
revizuite şi, dacă este necesar, actualizate
până la data de 22 decembrie 2018 şi apoi
la fiecare 6 ani.
--------------------------------(3) Planurile de management al
riscului la inundaţii sunt revizuite şi, dacă
este necesar, actualizate, incluzând
componentele stabilite în partea B a
Anexei 7 la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.3/2010, până la data de 22
decembrie 2021 şi ulterior la fiecare 6 ani.

-------------------------(3) Planurile de management al
riscului la inundaţii sunt revizuite şi,
dacă este necesar, actualizate, incluzând
componentele stabilite la lit. B a
Anexei nr. 7 la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.3/2010, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr. 146/2010, până la data de 22
decembrie 2021 şi ulterior la fiecare 6
ani.
(4) – Nemodificat

(4) Revizuirile prevăzute la alin.(1) şi
(4)
Revizuirile
prevăzute la alin. (1) şi (3) se (3) se realizează luând în considerare şi
realizează
luând
în impactul probabil al schimbărilor
considerare
şi
impactul climatice asupra apariţiei inundaţiilor."
schimbărilor climatice asupra
apariţiei inundaţiilor.
Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie
(Text OUG nr.3/2010)
28.

Art. 81. – alin. (31)

26. La articolul 81, litera d) a
alineatului (31) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
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d)
contribuţia
pentru
exploatarea nisipurilor şi
pietrişurilor din albiile şi
malurile cursurilor de apă
ce intră sub incidenţa
prezentei legi.
(Text Lege nr.310/2004)

“d) contribuţia pentru exploatarea
nisipurilor şi pietrişurilor din terase,
atunci când exploatarea are legătură
cu nivelul apelor subterane, albia
fluviului Dunărea, lacuri şi ce intră
sub incidenţa prezentei legi.”

29.
---------------

30.

Art.87
-----------------------17. topirea teiului, cânepii,
inului sau a altor plante
textile, fără avizul sau
autorizaţia de gospodărire a
apelor şi în afara locurilor
anume destinate şi amenajate
în aceste scopuri;(Text Legea
nr. 107/1996)

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

Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie
27. La articolul 81, după alineatul
(32) se introduce un nou alineat, alin.
(33) cu următorul cuprins:
“(33) Contravaloarea materialelor
rezultate în urma lucrărilor de
decolmatare a cursurilor de apă
constituie
venituri
proprii
ale
Administraţiei
Naţionale
”Apele
Române”.”

Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie
14. La articolul 87, punctul 17 se 28. - Nemodificat
abrogă.
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31.

Art. 88 alin.(1)

--------

a) cu amendă de la 75.000
lei la 80.000 lei, pentru
persoane juridice, şi cu
amendă de la 25.000 lei la
30.000 lei, pentru persoane
fizice, faptele prevăzute la
art. 87 pct. 5), 6), 9), 11)-18),
21)-23), 28), 30), 34), 35),
52), 54), 56) şi 58)-64);
b) cu amendă de la
35.000 lei la 40.000 lei,
pentru persoane juridice, şi
cu amendă de la 10.000 lei la
15.000 lei, pentru persoane
fizice, faptele prevăzute la
art. 87 pct. 1)-4), 7), 10),
24)-27), 29), 31), 32), 39)41), 43)-51) şi 55);
32.

Art. 93. – alin.(2)
b)
exploatarea
sau -------------------întreţinerea
lucrărilor
construite pe ape ori în
legătură
cu
apele,
desfăşurarea activităţii de
topire a teiului, cânepii,
inului şi a altor plante textile,
de tăbăcire a pieilor şi de
extragere
a
agregatelor
minerale, fără autorizaţia de
gospodărire a apelor;

29. La articolul 88, literele a) şi b) ale
alineatului (1) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„a) cu amendă de la 75.000 lei la
80.000 lei, pentru persoane juridice, şi
cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei,
pentru persoane fizice, faptele prevăzute
la art. 87 pct. 6), 9), 11)-18), 21)-23),
28), 30), 34), 35), 52), 54), 56) şi 58)64);
b) cu amendă de la 35.000 lei la
40.000 lei, pentru persoane juridice, şi
cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei,
pentru persoane fizice, faptele prevăzute
la art. 87 pct. 2)-4), 7), 10), 24)-27), 29),
31), 32), 39)-41), 43)-51) şi 55);”
Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie
30. La articolul 93, literele b) şi c) ale
alineatului (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„b) exploatarea sau întreţinerea
lucrărilor construite pe ape ori în
legătură cu apele, desfăşurarea activităţii
de topire a teiului, cânepii, inului şi a
altor plante textile, de tăbăcire a pieilor
şi de extragere a agregatelor minerale
din zonele prevăzute la art. 33 alin.
(2) fără autorizaţia de gospodărire a
apelor;

28

c) exploatarea de agregate
minerale în zonele de
protecţie sanitară a surselor
de apă, în zonele de protecţie
a
albiilor,
malurilor,
construcţiilor hidrotehnice,
construcţiilor şi instalaţiilor
hidrometrice
sau
a
instalaţiilor de măsurare
automată a calităţii apelor;
33.

34.

c) exploatarea de agregate minerale din
albiile şi malurile cursurilor de apă,
din zonele de protecţie sanitară a
surselor de apă, în zonele de protecţie a
albiilor,
malurilor,
construcţiilor
hidrotehnice,
construcţiilor
şi
instalaţiilor
hidrometrice
sau
a
instalaţiilor de măsurare automată a
calităţii apelor;”

Autori: Comisia pentru agricultură şi
Comisia pentru administraţie
4
---------------15. După articolul 111 se introduce 31. - Nemodificat
un nou articol, art.1115, cu următorul
cuprins:
„Art.1115.- Anexele nr.1, 11-14 şi
2-7 fac parte integrantă din prezenta lege."
Anexa nr.11
16. Titlul anexei nr.11 va avea 32. - Nemodificat
următorul cuprins:
Condiţii pentru atingerea
„Condiţiile
pentru
atingerea
obiectivelor de protecţie a obiectivelor de mediu pentru toate
apelor şi mediului acvatic corpurile de apă de suprafaţă şi subterane”
pentru toate corpurile de apă
de suprafaţă şi subterane
(Text OUG nr.3/2010)
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