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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

 
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, 

SILVICULTURĂ, INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ ŞI SERVICII 

SPECIFICE 

Bucureşti, 13 septembrie 2011 

Nr. 24/495   

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU 
ECOLOGIC 

Bucureşti, 26 mai 2011 

Nr. 26/ 185 
 
 
 
Către,  
 

Biroul permanent al camerei deputaţilor  
 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun 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, înregistrată cu nr. 24/ 

294/04.05.2011, respectiv nr. 26/185 din 5 mai 2011. 

  
 
 
 

PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 
 

Dr. ing. Stelian FUIA     Sulfina BARBU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, 

SILVICULTURĂ, INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ ŞI SERVICII 

SPECIFICE 

Bucureşti, 13 septembrie 2011 

Nr. 24/495   

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU 
ECOLOGIC 

Bucureşti, 26 mai 2011 

Nr. 26/ 185 
 

 
 

RAPORT COMUN 
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.  
 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, 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); 
• 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. 
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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 au examinat 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 
24 mai 2011.  

Din numărul total de 30 membri ai Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic,  au participat la dezbateri 
28 deputaţi.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii  specifice au examinat proiectul de lege în şedinţa din 4 iulie 2011.  

 Din numărul total de 27 membri ai Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice  au participat la dezbateri 
26 deputaţi.  

La dezbaterile comisiei au participat, în conformitate cu prevederile 
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dl. Marin 
ANTON – secretar de stat, Ministerul Mediului şi Pădurilor, dl. Gheorghe 
CONSTANTIN – Director şi dl. Constantin REBEDEA – consilier - 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 amendamentele admise prevăzute în anexa la prezentul 
raport comun.  
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
  PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE,             
 

Dr.ing. Stelian FUIA    Sulfina BARBU   
 

 
 

SECRETAR,     SECRETAR, 
  
  Vasile MOCANU                    Gheorghe CIOCAN 
      
 
 
 

Consilier, Anton Păştinaru    Consilier, Monica Dima 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 
 

Text 
Legea apelor 
nr.107/1996 

 
Text Senat 

Amendamente admise 
(autorul amendamentului) 

 
Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.   LEGE  

pentru modificarea şi completarea 
Legii apelor nr.107/1996 

Nemodificat  

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

Nemodificat 
 
 

 

3.  Art. 7 
 
 (3) Pe lângă 
autoritatea publică centrală 
din domeniul apelor 
funcţionează: Consiliul 
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 

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

Nemodificat 
 
Nemodificat 
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caracter consultativ. 
(text Legea 
nr.310/2004)  
 
(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 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.   
 
(Text OUG nr.3/2010) 

 
 
 
 
 (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), 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." 
 

(Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic) 

 
 
 
 
Corelarea cu 
prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 
1635/2009 privind 
organizarea şi 
funcţionarea 
Ministerului Mediului 
şi Pădurilor, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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4.   
 
 Art. 8 - Termenii 
tehnici folosiţi în prezenta 
lege au semnificaţia 
stabilită în anexa nr. 1, care 
face parte integrantă din 
prezenta lege.  
 
(text Legea 107/1996) 

2. Articolul 8 va avea următorul 
cuprins: 

„Art.8.- Termenii tehnici folosiţi 
în prezenta lege au semnificaţia prevăzută 
în anexa nr. 1." 
 

Nemodificat  

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

3. La articolul 28 alineatul (1), 
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; 

 
 
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." 
 

Nemodificat  
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6.  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) 
 

 4. La articolul 28, alineatul 
(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." 

 
 

Nemodificat  

7.  ----------------------- 5. La articolul 28, după 
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);" 
 

Nemodificat  

8.  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 

6. La articolul 35, alineatele (5) 
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 

Nemodificat  
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apelor. Modul de organizare 
a Fondului naţional de date 
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". 
 
(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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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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autorităţii publice centrale 
din domeniul apelor. 
 
(Text OUG nr.3/2010) 
 

9.   
 
 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) 

 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 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." 
 

Nemodificat  

10.   
 
 
 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 
introductivă a alineatului (5) va avea 
următorul cuprins: 

„(5) în situaţia în care datele de 
monitoring sau alte date arată că 
obiectivele de mediu pentru corurile de 
apă de suprafaţă şi subterane prevăzute la 
art.21 nu pot fi atinse, autoritatea publică 
centrală din domeniul apelor trebuie să se 
asigure că:" 
 

8. La articolul 43, partea 
introductivă a alineatului (5) 
va avea următorul  cuprins: 
          „(5) În situaţia în care 
datele de monitoring sau alte date 
arată că obiectivele de mediu 
pentru corpurile de apă de 
suprafaţă şi subterane prevăzute 
la art.21 nu pot fi atinse, 
autoritatea publică centrală din 
domeniul apelor trebuie să se 
asigure că:" 
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11.   
 
 
 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. 
 
(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 
conducătorului autorităţii 
publice centrale din 
domeniul apelor. 
 
( Text OUG nr.3/2010) 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3) Structura, atribuţiile specifice, 
competenţele şi dotarea Comisiei naţionale 
pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări 
hidrotehnice se stabilesc prin regulament 
de organizare şi funcţionare şi se aprobă 
prin ordin al conducătorului autorităţii 
publice centrale din domeniul apelor." 
 

Nemodificat  
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12.   
Art. 761 

Alin.(2) 
 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 le-ar 
putea produce; 
 
(Text OUG nr.3/2010) 

10. La articolul 761, literele a) şi 
b) ale alineatului (2) vor avea 
următorul cuprins: 
 ,,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;" 
 

Nemodificat  

13.  Art.764 
 
 
 (3) Planurile de 
management al riscului la 
inundaţii includ măsuri 

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 

11. La articolul 764
, 

partea introductivă a 
alineatului (3) şi 
litera b) vor avea următorul 
cuprins: 
        „(3) Planurile de 
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pentru atingerea 
obiectivelor stabilite potrivit 
alin. (2), precum şi 
componentele stabilite prin 
norme metodologice 
elaborate de autoritatea 
publică centrală 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; 
 
(Text OUG nr.3/2010) 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 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;" 
 

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 riscului 
la inundaţii iau în considerare 
aspectele relevante, cum ar fi: 
 
 
 
 
 
    b) – Nemodificată  

14.  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 

 12. La articolul 767, alineatul (2) 
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 

Nemodificat  
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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 
internaţional al fluviului 
Dunărea, în conformitate cu 
art. 764-765. 
 
(Text OUG nr.3/2010) 

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." 
 

15.  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), 
(3) şi (4) vor avea următorul cuprins: 

„(1) Evaluarea preliminară a 
riscului la inundaţii sau evaluarea riscului şi 
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. 

 
 
 

 

13. La articolul 769 alineatele 
(1), (3) şi (4) vor avea 
următorul cuprins: 
         (1) – Nemodificat  

 
 

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

(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 
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(4) Revizuirile prevăzute la 
alin. (1) şi (3) se realizează 
luând în considerare şi 
impactul schimbărilor 
climatice asupra apariţiei 
inundaţiilor. 
 
(Text OUG nr.3/2010) 

(4) Revizuirile prevăzute la alin.(1) 
şi (3) se realizează luând în considerare şi 
impactul probabil al schimbărilor climatice 
asupra apariţiei inundaţiilor." 
 

ulterior la fiecare 6 ani. 
 

 

16.  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) 

14. La articolul 87, punctul 17 se 
abrogă. 
 

Nemodificat  

17.   
 

15. După articolul 1114 se 
introduce un nou articol, art.1115, cu 
următorul cuprins: 
 
 „Art.1115.- Anexele nr.1, 11-14 şi 2-7 
fac parte integrantă din prezenta lege." 

Nemodificat  

18.   
Anexa nr.11  
Condiţii pentru atingerea 
obiectivelor de protecţie a 
apelor şi mediului acvatic 
pentru toate corpurile de 
apă de suprafaţă şi 
subterane 
(Text OUG nr.3/2010) 

       16. Titlul anexei nr.11 va avea 
următorul cuprins: 

„Condiţiile pentru atingerea 
obiectivelor de mediu pentru toate corpurile 
de apă de suprafaţă şi subterane" 
 

Nemodificat  
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