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 Bucureşti, 4.05.2010 

                              Nr.23/88/2010 
       

 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2010 pentru modificarea şi completarea  
Legii apelor nr.107/1996 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în procedură 
de urgenţă, pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996, transmis cu adresa nr. P.L.x 158 din 12 
aprilie 2010, înregistrat sub nr.23/884 din 14 aprilie 2010. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 
4 mai 2010.  
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise din Anexă. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
   
 
 
               PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

 
               Iulian IANCU                                        Mircea MARIN 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Silvia Vlăsceanu 
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Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 
Nr. 
crt. 

Textul Legii nr.107/1996 Textul OUG 
nr.3/2010 

Text adoptat 
de Senat 

Amendamente admise Motivaţia 

  
 
 
 
Art.81.-(2) Prevederile alin.(1) nu se 
aplică la apa tranzitată pentru 
navigaţie pe căile navigabile 
artificiale, inclusiv la apa folosită 
pentru servicii de ecluzare a 
navelor pe canale navigabile, 
precum şi persoanelor fizice care 
folosesc apa conform art.9 alin.(2). 
 
 
 
 

________ 

 
 
 
 
 
 
 

________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______ 

 
 
 
 
 

 
 

________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

________ 

După punctul 53 se introduc două 
puncte noi, pct.531 şi pct.532 , cu 
următorul cuprins: 
 
„531 . Alineatul (2) al articolului 81 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică la apa 
tranzitată pentru navigaţie pe canalele 
navigabile, inclusiv la apa folosită 
pentru servicii de ecluzare a navelor pe 
canale navigabile, precum şi persoanelor 
fizice care folosesc apa conform art.9 
alin.(2). 
 
532 .După alineatul (2) al articolului 81 
se introduce un nou alineat, alin.(21) cu 
următorul cuprins: 
(21) Scutirea prevăzută la alin.(2) 
operează inclusiv pentru contribuţiile 
datorate pentru apa folosită pentru 
servicii de ecluzare a navelor pe canale 
navigabile până la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
 
Pentru eliminarea 
contradicţiilor faţă de 
prevederile OG 
nr.79/2000 privind 
regimul navigaţiei pe 
Canalul Dunăre – 
Marea Neagră şi 
Canalul Poarta Albă – 
Midia Năvodari, 
aprobată cu 
modificări şi 
completări prin legea 
nr.55/2002 care 
prevede, la art. 12, că 
„utilizarea apei 
tranzitate pentru 
navigaţie prin 
canalele navigabile, 
inclusiv pentru 
ecluzări este scutită 
de plata oricăror 
tarife, conform 
prevedeilor legale în 
vigoare”. 
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