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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

Bucureşti, 23.03.2011             
        Nr.23/47/2011

   
AVIZ 

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, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, 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.106/2010 pentru modificarea anexei nr.4 la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, 
transmis cu adresa nr.P.L.x55 din 28 februarie 2011, înregistrată sub nr.23/47 din 1 
martie 2011. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea sistemului de 
plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi specifice activităţii de gospodărire a resurselor de 
apă, pentru înscrierea în prevederile Directivei nr.2000/60/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului care stabileşte cadrul de politică europeană în domeniul 
apelor. Consecutiv modificării celorlalte acte normative în domeniu, prin această 
ordonanţă se urmăreşte îndeplinirea condiţiilor pentru absorbţia fondurilor europene 
necesare realizării lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor şi de reducere a eroziunii costiere.  

Astfel, în anexa nr.4 modificată se operează următoarele modificări: 
- structurarea apelor se face pe două categorii, respectiv: ape de suprafaţă 

şi ape subterane, eliminând posibila subvenţie mascată prin vechea structurare pe trei 
categorii, respectiv: râuri, lacuri naturale şi lacuri de acumulare amenajate, indiferent de 
deţinător; Dunăre; apă din subteran, eliminându-se punctul A2 şi B3; 

- punctual A1 se completează cu cele prevăzute la pct.A3, pct.A1.2 se 
completează cu “centrale nucleare”, “irigaţiile şi acvacultura sunt considerate în aceeaşi 
categorie la punctele A1.4 şi A2.3, iar la Cap.II este precizată “Denumirea serviciului. 
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 februarie 2011. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu avizul 
nr.1381/24.11.2010. 
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  Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţele din 8 şi 22 
martie 2011.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să 
avizeze favorabil proiectul 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 forma aprobată de Senat. 
   Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
  Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, 
Dr. Maria Cristina Bălănescu 
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