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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC

București, 28.04.2020
Nr.4c-8/251

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru

completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996, trimis Comisiei pentru

mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr.PLx.150 din 22 aprilie 2020.

PREŞEDINTE,

ION CUPĂ
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC

București, 28.04.2020
Nr.4c-8/251

RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor
nr.107/1996

În conformitate cu prevederile art.95 și 114 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre
dezbatere în fond, în procedură de urgentă, cu proiectul de Lege pentru completarea
art.9 din Legea apelor nr.107/1996, transmis cu adresa nr. PL-x.150 din 22 aprilie
2020, înregistrat cu nr.4c-8/251 din 22 aprilie 2020.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.9 din Legea
nr.107/1996 cu un nou alineat, alin.(5), intervențiile legislative vizând scutirea de la
plata contribuției specifice de gospodărire a apelor a utilizatorilor de ape subterane
pentru irigații, atât pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul Președintelui
României nr.195/2020, cât și pentru o perioadă de șase luni de la încetarea acesteia.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege prin avizul
nr.352/13.04.2020.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în
şedinţa din 15 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 28 aprilie 2020.

Din numărul total de 16 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au
fost prezenți la dezbatere 12 deputaţi.
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În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbaterea proiectului de Lege a
fost prezent domnul Leonard Achiriloaiei, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor.

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei
au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru
completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996, cu amendamente admise redate în
Anexa 1 si un amendament respins redat 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 ordinare.

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,

Andreea Negulescu
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Anexa nr.1

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

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.9 din Legea apelor nr.107/1996

Nr.
crt.

Textul Legii Text adoptat de Senat Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

1.

LEGEA APELOR nr.
107/ 1996

LEGE

pentru completarea art.9 din
Legea apelor nr.107/1996

Nemodificat

2. Art.I.- La articolul 9 din Legea
apelor nr. 107/1996, publicata in
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.244 din 8 octombrie
1996, cu modificările si
completările ulterioare, după
alineatul (4) se introduc doua noi
alineate, alin.(5) și (6), cu
următorul cuprins:

Articol unic.- La articolul 9
din Legea apelor nr.
107/1996, publicata in
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.244 din 8
octombrie 1996, cu
modificările si completările
ulterioare, după alineatul (4)
se introduc doua noi alineate,
alin.(5) și (6), cu următorul
cuprins:

3. Art. 9
(1)Dreptul de folosință a
apelor de suprafață sau
subterane, inclusiv a celor
arteziene, se stabilește
prin autorizația de
gospodărire a apelor şi se
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exercită potrivit
prevederilor legale. Acest
drept include şi
evacuarea, în resursele de
apă, de ape uzate, ape din
desecări ori drenaje, ape
meteorice, ape de mină
sau de zăcământ, după
utilizare.

(2)Apele de suprafaţă sau
subterane pot fi folosite
liber, cu respectarea
normelor sanitare şi de
protecţie a calităţii apelor,
pentru băut, adăpat, udat,
spălat, îmbăiat şi alte
trebuinţe gospodăreşti,
dacă pentru aceasta nu se
folosesc instalaţii sau se
folosesc instalaţii de
capacitate mică de până la
0,2 litri/secundă,
destinate exclusiv
satisfacerii necesităţilor
gospodăriei proprii.

(3)Orice persoană fizică,
pe propria răspundere,
poate utiliza liber pentru
îmbăiere apele marine şi
apele interioare din afara
zonelor de restricţie.

(4)Utilizarea apelor
subterane se face pe baza
rezervelor determinate
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prin studii hidrogeologice.

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

„(5) Sursele de apa subterană,
apa curgătoare, lacurile de
acumulare piscicole si lacurile de
acumulare cu folosință energetica
pot fi utilizate pentru irigații, fără
plata contribuției specifice de
gospodărire a apelor.

(5) Sursele de apa
curgătoare, lacurile si
lacurile de acumulare cu
folosință energetica, pot fi
utilizate pentru irigații, fără
plata contribuției specifice de
gospodărirea a apelor, pe
perioada stării de urgentă
instituita pe teritoriul
României prin Decretul
Președintelui României
nr.195/2020, precum si pe
o perioada de 6 luni de la
încetarea acesteia”

Autor: Lungu Tudorița,
Deputat PNL

Respectarea
prevederilor-
Articolului 9 din
Directiva Cadru Apa
-Recuperarea
costurilor serviciilor
legate de utilizarea
apei

(1)Statele membre
iau în considerare
principiul
recuperării
costurilor serviciilor
legate de utilizarea
apei, inclusiv a
costurilor legate de
mediu și de resurse,
având în vedere
analiza economică
efectuată în
conformitate cu
anexa III și, în
special, cu principiul
„poluatorul
plătește”.

Până în anul 2010,
statele membre se
asigură de faptul
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că:

—politica de
stabilire a prețului
apei constituie o
motivație adecvată
pentru ca utilizatorii
să utilizeze
resursele de apă în
mod eficient,
contribuind astfel la
realizarea
obiectivelor de
mediu incluse în
prezenta directivă;

—diferitele tipuri de
destinații finale ale
apei, clasificate cel
puțin în funcție de
sectorul industrial,
gospodării și
agricultură,
contribuie în mod
adecvat la
recuperarea
costurilor serviciilor
de alimentare cu
apă, pe baza
analizei economice
realizate în
conformitate cu
anexa III și luând în
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considerare
principiul
„poluatorul
plătește”.

Îndeplinirea
condițiilor pentru
obținerea de fonduri
europene

Îndeplinirea
conditionalitatilor
ex-ante pt fonduri
UE pentru ciclul
financiar 2014-
2020, respective a
conditiilor
favorizante pentru
exercițiu financiar
post 2020, si
anume:

a) existența unei
politici tarifare
privind apa care
prevede stimulente
corespunzătoare
pentru ca utilizatorii
să folosească
eficient resursele de
apă;

b) o contribuție
adecvată a
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diferitelor utilizări
ale apei pentru
recuperarea
costurilor serviciilor
legate de utilizarea
ape, la o rată
stabilită de planul
adoptat de
gestionare a
bazinelor
hidrografice pentru
investiții sprijinite
prin diferite
programe.

Având in vedere
aceste prevederi
poate fi acceptata
cel mult o perioada
limitata pentru
gratuitatea apei
livrate pentru
irigații invocând
starea de urgenta.
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----------------------------

(6) Pe durata stării de urgența,
instituita pe teritoriul României
prin Decretul Președintelui
României nr. 195/2020, precum și
pe o perioada de 6 luni de la
încetarea acesteia, pentru
obținerea avizelor de la instituțiile
statului se vor elimina toate
taxele impuse de către acestea,
iar termenele de întocmire a
proiectelor si eliberare a
avizelor vor fi reduse la
jumătate. Administrația
Naționala «Apele Romane»
elaborează, in termen de 10
zile de la data intrării in
vigoare a prezentei legi,
metodologia de aplicare, care
se aproba prin ordin al
conducătorului autorități
publice centrale in domeniul
apelor.”

(6) Pe durata stării de
urgență, instituită pe teritoriul
României prin Decretul
Președintelui României nr.
195/2020, precum și pe o
perioadă de 6 luni de la
încetarea acesteia, pentru
obținerea avizelor de
gospodărire a apelor de la
Administrația Națională Apele
Române se vor elimina toate
taxele impuse de către
aceasta.

Autor: Lungu Tudorița,
Deputat PNL

Reducerea la
jumătate a
termenelor nu
poate fi aplicata,
pentru ca odată cu
implementarea
Directivei SEA,
actele de
reglementare din
domeniu sunt
elaborate de Apele
Române împreună
cu agențiile de
Mediu, fapt
reglementat prin
Legea 292/2018.

4. Art.II - Legea apelor nr.
107/1996, publicata in Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.244 din 8 octombrie 1996, cu
modificările si completările
ulterioare, precum si cu

Se elimină
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completările aduse prin prezenta
lege, se va republica in Monitorul
Oficial al României, Partea I,
dând-se textelor o noua
numerotare.
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Anexa nr.2

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

Nr.
crt. Text adoptat de Senat Text propus de Comisie

(autorul amendamentului)
Motivarea

amendamentelor

Camera
decizional

ă
1 .„(5) Sursele de apa subterana, apa

curgătoare, lacurile de acumulare
piscicole si lacurile de acumulare cu
folosință energetica pot fi utilizate
pentru irigații, fără plata contribuției
specifice de gospodărire a apelor.

(5) Sursele de apa curgătoare, lacurile și
lacurile de acumulare cu folosința
energetica, pot fi utilizate pentru irigații,
fără plata contribuției specifice de
gospodărirea apelor, iar recuperarea
costurilor serviciilor se va face din bugetul
Ministerului Agriculturii.

Autori: Doina Pană, deputat PSD si
Lucian Simion, deputat PSD

Camera
Deputaților
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