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 Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2010 pentru 

modificarea anexei nr.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele 

Române", trimis comisiei în vederea dezbaterii pe fond, cu adresa 

nr.PLx.55 din 28 februarie 2011. 

 

 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Sulfina BARBU 
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr.4 la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei 

Naţionale "Apele Române" 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa 

nr.PL.x 55 din  28 februarie 2011, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, 

a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", 

înregistrată cu nr.26/53 din 28 februarie 2011. 

 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92.alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este  Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în 

şedinţa din 21 februarie 2011. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1381/24.11.2011); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/48/9.03.2011); 
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• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/116/01.03.2011); 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr.4 la Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele 

Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, urmărindu-se restructurarea sistemului de contribuţii, plăţi, 

bonificaţii, tarife şi penalităţi specifice activităţii de gospodărire a resurselor de apă, 

pe coordonatele consolidării legislaţiei naţionale de profil, din perspectiva necesităţii 

de implementare a cadrului legal armonizat în domeniul apelor, aliniat normelor şi 

exigenţelor europene incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor 

asumate de România, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 31 membri 

ai comisiei. 

În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către 

membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului 

Camerei Deputaţilor, aprobarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr.4 la Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale 

"Apele Române"  

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 
 
  PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 
  Sulfina BARBU 

 
Gheorghe CIOCAN 

 
 
Întocmit, 
Consilier- Monica DIMA 
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