PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 09.12.2002
Nr.23/195/2002

AVIZ
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei
Naţionale “Apele Române”

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii, a fost sesizată spre
dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea
Administraţiei Naţionale “Apele Române”, trimis cu adresa nr.512 din 14
octombrie 2002, înregistrată sub nr.23/195 din 14 octombrie 2002.
Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
comisia a dezbătut proiectul de lege sus-menţionat în şedinţele din 29.10.2002,
20.11.2002 şi 04.12.2002 şi a hotărât cu majoritate de voturi avizarea favorabilă
cu amendamente admise prevăzute în anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

István Antal

Aurelia Vasile

Expert,
Dr.Maria Cristina Bălănescu
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 09.12.2002
Nr.23/195/2002
AMENDAMENTE ADMISE
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei
Naţionale "Apele Române"
Nr.
crt.
0
1.

Text iniţial

Amendamente admise de comisie/
Autorul

Motivaţie

1
Art. 1 (1) Se infiinteaza Administratia
Nationala
"Apele
Romane"
prin
reorganizarea Companiei Nationale "Apele
Romane" - S.A. si prin preluarea activitatii de
hidrologie, hidrogeologie si de gospodarire a
apelor de la Compania Nationala "Institutul
National de Meteorologie, Hidrologie si
Gospodarire a Apelor" - S.A., (INMH), in
scopul administrarii, pastrarii integritatii si al
protectiei patrimoniului public de interes
national care constituie infrastructura
“Sistemului national de gospodarire a apelor”
si pentru gospodarirea durabila a resurselor

2
Art 1. (1) Se infiinteaza Administratia
Nationala "Apele Romane" prin reorganizarea
Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. si
prin preluarea activitatii de hidrologie,
hidrogeologie si de gospodarire a apelor de la
Compania Nationala "Institutul National de
Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a
Apelor" - S.A.,(INMH), in scopul administrarii,
pastrarii integritatii si al protectiei patrimoniului
public de interes national care constituie
infrastructura
“Sistemului
national
de
gospodarire a apelor” si pentru gospodarirea
durabila a resurselor de apa din domeniul

3
Categoria " resurse de apă"
include toate formele clasificate
de ape inclusiv cele ale cărei
regim juridic este stabilit de
Legea minelor nr 61/1998, şi
prin consecinţă se propune
modificarea sintagmei "resurse
de apă" cu "resurse de apă din
domeniul public al apelor”
conform art.4 alin.(2) al Legii
Apelor nr. 107/1996" în tot
textul ordonanţei de urgenţă.
2
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2
de apa, care reprezinta monopol natural de public al apelor , care reprezinta monopol
natural de interes strategic.
interes strategic.

3

2.

Art. 1 (2) Administratia Nationala "Apele
Romane", cu statut de regie autonoma de
interes public national, este persoana juridica
romana si functioneaza pe baza de gestiune
economica si autonomie financiara, sub
autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei
Mediului.

Art. 1 - (2) Administratia Nationala "Apele
Romane", este regie autonoma de interes public
national, persoana juridica romana si
functioneaza pe baza de gestiune economica si
autonomie
financiara,
sub
autoritatea
Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

Este necesar a se defini clar
statutul entitatii nou create.
Sintagma folosită „ cu statut de
regie autonomă de interes
public
national”
ascunde
înfiinţarea unei unităţi care sa
funcţioneze ca autoritate de
reglementare dar în acelaşi
timp si ca un agent economic,
care să încheie contracte
economice pentru prestarea
serviciilor de gospodărire a
apelor, cu cei pe care îi
autorizează. Se impune corelarea
cu art.50 din Legea nr.107/1996.

3.

Art. 1 - (3) Administratia Nationala "Apele
Romane" isi desfasoara activitatea in
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare
si cu regulamentul de organizare si
functionare prevazut in anexa nr. 1.

Art. 1 - (3) Administratia Nationala "Apele
Romane" isi desfasoara activitatea in
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si
cu regulamentul de organizare si functionare
aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Contravine: art 115 al.(2), art
116 al (2) şi (3), art 134 al. (2)
lit. a,b,d,f ale Constituţiei
României.
Anexa nr.1 /Regulamentul de
organizare şi funcţionare este
nepotrivită ca parte a OUG, căci
modificarea se face în aceste
condiţii tot prin lege.
Prevederile acesteia sunt de
3

0

1

2

3
natura hotarârii de Guvern.

4.

Art.2 -(2) Administratia Nationala "Apele
Romane" administreaza bunurile de natura
celor prevazute la art. 135 alin. (4) din
Constitutia Romaniei si in Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, cu modificarile
ulterioare, prevazute in anexa nr. 3.

Art.2
(2)
Administra•ia
Na•ional•
“Apele
Române”
administreaz• apele din domeniul
public conform art. 3 •i 4 ale
Legii nr. 107/1996 a apelor,
precum si bunurile apar•inând
patrimoniului public de interes
na•ional
nominalizate
in
Hotararea
Guvernului
nr.1326/2001, anexa nr.5, de la
pag.74 la pag.358 .

Formularea " bunuri de natura
celor prevăzute de art. 135 al.
(4) din Constituţie" este
inadecvată şi conferă ANAR
dreptul de administrare a unor
bunuri care nu sunt determinate
nici în textul actului
de
înfiinţare şi nici în anexa 3 a
OUG 107/2002 şi va conduce la
viitoare suprapuneri cu alte
organe publice pentru bogăţiile
de orice natură ale subsolului ,
căile de comunicaţii , spaţiul
aerian, apele cu potenţial
energetic valorificabil şi acelea
ce pot fi folosite în interes
public, plaja, marea teritorială.

5.

Art. 3 (1) Administratia Nationala "Apele
Romane" are ca principal obiect de activitate:
a) aplicarea strategiei si politicii nationale
in domeniul gospodaririi cantitative si
calitative a resurselor de apa, precum si a
programului national de implementare a
prevederilor legislatiei armonizate cu
directivele Uniunii Europene in domeniul
gospodaririi durabile a resurselor de apa;

Art. 3
(1) Administratia Nationala "Apele
Romane" are ca principal obiect de activitate:
a) aplicarea strategiei si politicii nationale in
domeniul gospodaririi cantitative si calitative a
resurselor de apa;

Programul naţional
de implementare a prevederilor
legislatiei
armonizate
cu
directivele Uniunii Europene in
domeniul gospodaririi durabile a
resurselor de apă este atributul
autorităţii
centrale
pentru
protectia mediului.
4
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La aliniatul 1 al articolului 3 se introduce o
noua litera, lit.d cu urmatorul cuprins:
Art. 3 (1) d) furnizarea apei şi asigurarea
realizării serviciilor specifice de gospodarire
a apelor:

Obiectul de activitate trebuie sa
cuprinda explicit si obligatia
realizării
serviciilor
de
gospodarire a apelor pentru care
este operator unic şi incasează
tarife de la utilizatori.

6.

Text nou.

7.

Art. 3
(2) k) avizarea, autorizarea si Se elimină.
controlul folosintelor de apa, a lucrarilor
construite pe ape sau in legatura cu apele,
indiferent de detinator, in conditiile legii;

Aceste activităţi sunt atribuţiile
unei autorităţi de reglementare şi
sunt incompatibile cu activitatea
comercială asupra unui monopol
natural de interes strategic
potrivit art. 1 al. (1) şi art. 2 al.
(2) al ordonantei.
De asemenea se încalcă
prevederile art.50 al. (1) al legii
apelor nr 107/1996 " in baza
avizului
de gospodărire a
apelor emis de către unităţile
teritoriale ale MAPM", deci
Inspectoratele
pentru
Protecţia Mediului şi
nu Administraţia Naţională
Apele Române- agent economic
care are contracte economice cu
utilizatorii de apă (anexa nr. 1,
art.5 pct.5. 13 ).
Contravine prevederilor art. 7 al.
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(1) din legea Apelor nr.107/1996
şi este incompatibil cu funcţia de
operator unic pentru serviciile
specifice
în
domeniul
gospodăririi şi valorificării
resurselor de apă de suprafaţă şi
subterane cu potenţialele lor
naturale.
Înfiinţarea ANAR cu statut de
regie autonomă în scopul
administrării,
păstrării
integrităţii patrimoniului public
de
interes
naţional
care
constituie
infrastructura
"
Sistemului
Naţional
de
Gospodărire a Apelor"şi pentru
gospodărirea
durabilă
a
resurselor de apă, care reprezintă
monopol natural de interes
strategic - art.1.al. (1) generează
conflict de interese şi anume
acela între o autoritate care
urmează
să
desfăşoare
activitate de: reglementare,
autorizare, avizare, control şi
un operator unic pentru
serviciile
specifice
din
domeniul
gospodăririi
şi
valorificării resurselor de apă
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cum declară aceasta a fi ,
potrivit art.1 al(1).
Trebuie stabilit clar statutul
entităţii propusă a se înfiinţa,
autoritate de reglementare sau
operator comercial.

8.

Art.3 (2)
l) asigurarea implementarii Se elimină.
prevederilor legislatiei armonizate cu
directivele Uniunii Europene din domeniul
gospodaririi resurselor de apa;

9.

Art.3 (2)
m) asigurarea aplicarii Art.3 (2) m) asigurarea aplicarii prevederilor In acord cu obiectul de activitate
prevederilor conventiilor si ale altor acorduri conventiilor si ale altor acorduri internationale care se refera la gospodărirea
din domeniul gospodaririi apelor;
apelor şi a conţinutului actului
internationale din domeniul apelor;
constitutiv.
..
Art. 3 - (3) Administratia Nationala "Apele Art. 3 - (3) Administraţia Naţională "Apele Pentru corelare cu art.3.al.(1)
Romane" este operator unic pentru serviciile Romane" este operator unic pentru apa de lit.d , poziţia 6, intrucât sunt
specifice in domeniul gospodaririi si suprafaţă şi subterană şi serviciile specifice de activităţi cu caracter de monopol
valorificarii resurselor de apa de suprafata gospodărire a apelor.
natural reglementate de art.5 al
si subterane cu potentialele lor naturale, in
2 din legea nr. 193/2000.
Conform HGnr.53/1999 codul
conditiile legii.
4100.12 nu se referă la un
serviciu cum e folosit în OUG,
ci la un produs care este apa de
suprafaţă
şi
subterană,
nepotabilă.
Valorificarea
potenţialelor

10.

Pentru corelare cu pct.5.
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naturale ale apei se realizează
în prezent şi de către alţi
agenţi
economici
prin
prestarea serviciilor comune
de gospodărire a apelor, cum
ar fi: turism, agrement,
producerea
de
energie
electrică,
navigaţie,
piscicultură,
potenţialele
mecanice şi care, conform
prevederilor prezentei OUG,
nu ar mai avea dreptul la
desfăşurarea acestor activităţi.
Agenţia Naţională pentru
Resurse Minerale nu va mai
avea atribuţiile de punere în
valoare a apelor minerale prin
concesionare, ANAR fiind unic
operator în acest domeniu sau
S.C. Hidroelectrica S.A.nu ar
mai avea dreptul la valorificarea
potenţialului hidroenergetic al
apei.
Compania
Naţionala
de
Administrare
a
Fondului
Piscicol, are ca obiect de
activitate conf Legii 192/1991
modificată prin OUG 76 /2002,
si valorificarea potenţialului
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piscicol al apelor.
Contravine prevederilor art.81
al.(5) al legii Apelor nr
107/1996.

11.

Art. 4. - (1) Cheltuielile pentru
funcţionarea Administraţiei Naţionale “Apele
Române“ se vor asigura din venituri proprii,
rezultate din aplicarea mecanismului
economic specific în domeniul gospodăririi
cantitative si calitative a apelor.

Art. 4. – (1) Cheltuielile pentru funcţionarea
Administraţiei Naţionale "Apele Române" se
vor asigura din venituri proprii, rezultate din
aplicarea mecanismului economic specific în
domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a
apelor din surse bugetare şi surse atrase.

Pentru
prevederea
tuturor
surselor care permit funcţionarea
administraţiei, care sunt cuprinse
si in alte texte ale legii.

Dep.Ioan Bivolaru
12.

Art. 4. - (4) Structura tarifelor pentru Art. 4. - (4) Structura preturilor si tarifelor
serviciile menţionate la alin.(3) precum şi pentru apa furnizata si respectiv pentru
nivelul acestora sunt prevăzute în anexa nr.6. serviciile specifice de gospodarire a apelor,
precum şi nivelul acestora sunt prevăzute în
anexa nr.6.

Diferentierea dintre termeni este
necesara avand in vedere
obiectul de activitate asa cum a
fost prezentat in art.3 (1) d) poziţia nr. 6. (Obiectul de
activitate trebuie sa cuprinda
explicit si obligatia realizării
serviciilor de gospodarire a
apelor pentru care este operator
unic şi incasează tarife de la
utilizatori.

13.

„tarifele”
se
Art. 4. - (5) Tarifele prevăzute în anexa nr.6 Art. 4. - (5) Preţurile şi tarifele prevazute in Cuvantul
se aplică tuturor beneficiarilor serviciilor şi anexa nr. 6 se aplica tuturor beneficiarilor si se inlocuieste cu sintagma „preturi
se ajustează periodic conform regimului ajusteaza periodic conform regimului instituit si tarife”, pentru a se asigura
9

0

14.

1
2
instituit prin Ordonanţa de urgenţă a prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
Guvernului nr.36/2001.
36/2001 privind regimul preturilor
tarifelor reglementate, care se stabilesc
avizul Oficiului Concurentei, aprobata
modificata prin Legea nr. 205/2002,
modificarile ulterioare.
Art. 4. - (8) De la bugetul de stat, bugetele
locale şi din surse proprii ale persoanelor
fizice şi juridice se vor asigura cheltuielile
pentru:

3
nr. coerenta textului in integralitatea
si sa.
cu
si
cu

Art. 4. - (8) De la bugetul de stat, bugetele Pentru precizarea clară a tuturor
locale, venituri proprii şi din surse proprii ale surselor
pentru
rezolvarea
persoanelor fizice şi juridice se vor asigura cazului în speţă.
cheltuielile pentru:
Dep.Dumitru Chiriţă

15.

Art. 4. - (9) Realizarea sarcinilor rezultate
din aplicarea convenţiilor şi acordurilor
internaţionale din domeniul apelor precum şi
implementarea prevederilor legislaţiei
armonizată
cu
directivele
Uniunii
Europene şi a programelor de preaderare din
domeniul apelor, în scopul îndeplinirii
angajamentelor luate de statul român prin
acordurile şi convenţiile internaţionale,
conform Hotărârii Guvernului nr.
455/2001 privind aprobarea Planului de
acţiune al programului de guvernare pe
perioada 2001-2004 se asigură din surse
proprii, Fondul Apelor şi în completare de la

Art. 4. - (9) Realizarea sarcinilor rezultate din
aplicarea
convenţiilor
şi
acordurilor
internaţionale din domeniul apelor şi a
programelor de preaderare din domeniul
gospodaririi apelor în scopul îndeplinirii
angajamentelor luate de statul român prin
acordurile şi convenţiile internaţionale, se
asigură din surse proprii, Fondul Apelor şi în
completare de la bugetul de stat în limita
sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul
Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.
Comisia pentru industrii si servicii

HG este o reglementare care se
elaborează în baza legii. De
aceea nu este corectă citarea
unui HG în acest context.
Sintagma
“implementarea
prevederilor
legislatiei
armonizate
cu
directivele
Uniunii Europene” a fost
eliminata in urma corelarii cu
actele normative existente in
materie,
respectiv
Legea
nr.137/1995 si OUG nr.91/2002
conform carora activitatea in
cauza este atributul autoritaţii
10
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bugetul de stat în limita sumelor alocate cu Dep.Dumitru Chiriţă
această destinaţie în bugetul Ministerului
Apelor şi Protecţiei Mediului.

2

3
pentru

centrale
protectia
mediului.
De asemenea s-a urmarit
corelarea textului articolului cu
art.3 al.(1) al OUG- poziţia 5.

16.

Art.5. - (2) Atributiile si competentele
consiliului de administratie sunt cuprinse in
regulamentul de organizare si functionare
prevazut in anexa nr. 1.

Art.5.(2) Atributiile si competentele
consiliului de administratie sunt cuprinse in
regulamentul de organizare si functionare
prevăzut la art.1 alin3.

Conform art. 1 al. (3), asa cum
se regaseste in prezenta,
regulamentul de organizare si
functionare al Administratiei
Nationale "Apele Romane",
implicit
atributiile
si
competentele consiliului de
administratie, sunt aprobate prin
hotărâre a Guvernului. In acest
sens se propune eliminarea
anexei nr 1.

17.

Art. 7. - (1) Activităţile nespecifice
gospodăririi apelor, enumerate în anexa nr. 2,
vor fi externalizate în termen de un an de la
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.

Art. 7. – (1) Activităţile nespecifice
gospodăririi apelor ce pot fi externalizate in
termen de un an de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă., cu respectarea
legislaţiei în vigoare, sunt enumerate în anexa
nr.2.

Art.7 şi Anexa nr.2 s-a modificat
în sensul clarificării modului de
externalizare a activităţilor
precum şi
capacităţile de
producţie şi infrastructurile
aferente. Externalizarea nu poate
fi imperativa.

Dep.Ioan Bivolaru
18.

Art.7. - (2) Capacităţile de producţie Art.7. – (2) Capacităţile de producţie, inclusiv Pentru includerea infrastructurii
11
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19.

1
aferente activitătilor ce se vor externaliza
potrivit alineatului (1) se stabilesc de către
Consiliul de Administraţie şi se supun
aprobării ministrului apelor şi protecţiei
mediului.

2
infrastructura lor, aferente activităţilor
prevăzute în Anexa nr.2, se vor propune de
Consiliul de Administraţie al Administraţiei
Naţionale "Apele Române", se supun
aprobării Ministerului Apelor şi Protecţiei
Mediului, sau Guvernului României, după
caz, şi se vor externaliza cu respectarea
legislaţiei în vigoare.

3
aferente activităţilor şi evitarea
suprapunerii prin externalizare:
a
unor
propietari
sau
concendenţi diferiţi, ca şi
rezolvarea cazului în care
infrastructura externalizată este
monopol natural.

Dep.Ioan Bivolaru
Art.8. - (3) In termen de 90 de zile de la Art.8. - (3) La intrarea în vigoare a prezentei In lege nu se pot preciza
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de ordonanţe de urgenţă, se va încheia un nou termene.
urgenţă, se va încheia un nou contract contract colectiv de muncă, în condiţiile legii.
colectiv de muncă.
Dep.Dumitru Chiriţă
Dep. Ion Rădoi

20.

Art.9. (2) Metodologia cu privire la
desfasurarea activitatilor specifice de
gospodarire a apelor va fi elaborata de
Ministerul Apelor si Protectiei Mediului in
termen de 30 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art.9. (2) Metodologia cu privire la desfasurarea
activitatilor specifice de gospodarire a apelor va
fi elaborata de Ministerul Apelor si Protectiei
Mediului in termen de 30 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentei ordonante de
urgenta si aprobată prin ordin al ministrului
şi publicat în Monitorul Oficial partea I.

21.

Art. - 10
Anexele nr. 1-8 fac parte Art.- 10 Anexele nr. 1-6 fac parte integranta Pentru corelarea textului se
integranta din prezenta ordonanta de urgenta. din prezenta ordonanta de urgenta.
propune eliminarea anexelor
nr.1 şi 3 si renumerotarea
celor ramase in consecinta.

Sintagma „aprobată prin ordin al
ministrului şi publicat în
Monitorul oficial
partea I”
aduce precizari suplimentare,
fara a schimba sensul textului
initial.
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- Anexa nr 1 trebuie eliminata
ca urmare modificarii art 1 alin 3
si art 5 alin 2.
- Se propune eliminarea Anexei
nr 3, aceasta facand obiectul
unor legi speciale. Astfel:
Apele din domeniul public sunt
definite în art.3 al Legii apelor,
nr.107/ 1996, şi nu se poate
prelua un articol din constituţie,
iar
pentru bunurile din
patrimoniul public de interes
naţional, există reglementare
prin Hotarâre a Guvernului, şi
menţinerea acesteia conduce la o
legislaţie paralelă, conf art.14 şi
15 din Legea nr.24/2000.

22.

Art.12 – Legea apelor nr. 107/1996, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile
ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (3) al articolului 81 va avea
urmatorul cuprins:
"(3) Administratia Nationala “Apele
Romane” este operator unic pentru serviciile
specifice in domeniul gospodaririi si
valorificarii resurselor de apa de suprafata
si subterane cu potentialele lor naturale."

Art.12 – Legea apelor nr. 107/1996, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244
din 8 octombrie 1996, cu modificarile
ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (3) al articolului 81 va avea
urmatorul cuprins:
"(3)
Administratia
Nationala
“Apele
Romane” este operator unic pentru
furnizarea apei de suprafaţă şi din subteran
şi pentru prestarea serviciilor specifice in
domeniul gospodaririi apelor.

Se propune modificarea textului
in sensul precizarii sferei
temenului „operator unic”,
avandu-se in vedere coerenta
articolului cu dispozitiile actelor
normative speciale Legea
Apelor nr 107/1996,
Legea
192/1991
modificată
prin
OUG.76/2002 privind fondul
piscicol,
pescuitul
şi
acvacultura, conform carora
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valorificarea
potenţialelor
naturale ale apei se realizează în
prezent şi de către alţi agenţi
economici
prin
prestarea
serviciilor
comune
de
gospodărire a apelor, cum ar fi:
turism, agrement, producerea de
energie electrică, navigaţie,
piscicultură,
potenţialele
mecanice.

23.

2. Alineatul (3) al articolului 84 va avea Se elimină
urmatorul cuprins:
"(3) Fondul apelor este gestionat de
Administratia Nationala “Apele Romane”
prin buget separat aprobat de Ministerul
Apelor si Protectiei Mediului care
stabileste si metodologia de intocmire a
acestui buget, cu avizul Ministerului
Finantelor Publice."

24.

Art. 14
Pe data intrarii in vigoare a
prezentei ordonante de urgenta Hotararea
Guvernului nr. 1001/1990 privind stabilirea
unui sistem unitar de plati pentru produsele si
serviciile de gospodarire a apelor, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 106 din 15 septembrie 1990, cu

Art. 14 - Pe data intrarii in vigoare a prezentei
ordonante de urgenta Hotararea Guvernului nr.
1001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar
de plati pentru produsele si serviciile de
gospodarire a apelor, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 15
septembrie 1990, cu modificarile ulterioare,

Dispozitiile in cauza sunt deja
prezente in art 84 –alin. (1)
pct.(3) din Legea apelor nr
107/1996,
astfel
incat
mentinerea textului este inutila.

Modificarea articolului in sensul
inserarii explicite a actelor
normative abrogate ca urmare a
adoptarii prezentei ordonante se
fundamenteaza pe dispozitiile
Legii nr.24/ 2000 privind
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modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului
nr. 981/1998 privind infiintarea Companiei
Nationale "Apele Romane" - S.A., publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu
modificarile ulterioare, precum si orice alte
dispozitii contrare se abroga.

2
Hotararea Guvernului nr. 981/1998 privind
infiintarea Companiei Nationale "Apele
Romane" - S.A., publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie
1998, cu modificarile ulterioare, şi Hotararea
Guvernului nr.472/2000 privind unele măsuri
de protecţie a calităţii resurselor de apă,
publicat în Monitorul Oficial
partea I
nr.272/15.06.2000 cu modificările ulterioare,
precum si orice alte dispozitii contrare se
abroga.

3
normele de tehnică legislativă,
conform carora trebuie urmarita
coerenta legislativa si crearea
unui cadru legal unitar.

25.

Anexa nr.1

Se elimina.

In
acord
anterioare.

cu

propunerile

26.

Anexa nr.2
C. Activităţi din subordinea Administraţiei
Naţionale “Apele Române”, care sunt
nespecifice activităţii de gospodărire a apelor
şi care vor fi externalizate
1.
Tratarea şi distribuţia apei potabile.
2.
Producţia de energie electrică în
microhidrocentrale independente.
3.
Proiectare şi lucrări geologice.
4.
Extracţia de balast din balastiere
proprii, organizate.
5.
Staţii
radar
şi
staţii
meteorologice.

Anexa nr.2
Pentru a preciza în Anexa nr. 2
C. Activităţi din subordinea Administraţiei numai activităţile, în acord cu
Naţionale “Apele Române”, care sunt propunerile de la pct. 17 şi 18.
nespecifice activităţii de gospodărire a apelor şi
care vor fi externalizate
1. Tratarea şi distribuţia apei potabile.
2.Producţia
de
energie
electrică
în
microhidrocentrale independente.
3. Proiectare şi lucrări geologice.
4. Activitate de meteorologie.
5. Repararea şi întreţinerea utilajelor în
terasiere.
6. Evacuarea prin pompare a apelor din
15
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6.
Baze de mecanizare pentru
întreţinerea şi repararea utilajelor.
7.
Exploatarea
şi
întreţinerea
plajelor
8.
Alte activităţi care vor fi stabilite de
Ministerul Apelor şi Protecţiei
Mediului.

2

3

incintele apărate.
7. Alte activităţi care vor fi stabilite prin
hotărâre de Guvern.
Dep.Ioan Bivolaru

27.

Anexa nr.3

Se elimina.

Pentru corelare cu poz.4.

28.

Anexa nr. 6- Tarifele pentru serviciile Anexa nr. 6- Preţuri pentru apa şi tarife pentru Codurile CPSA 4100.12 sunt
serviciile specifice de gospodarire a apelor
folosite în mod eronat pentru
specifice de gospodarire a apelor
serviciul de asigurare a apei
brute pe categorii de surse si
Cod CPSA DENUMIREA SERVICIULUI Cod CPSA DENUMIRE PRODUS/SERVICIU utilizatori, conf.HG nr.53/1999
privind aprobarea clasificării
U.M.
TARIF U.M
PRET –TARIF (LEI /UM)
produselor şi serviciilor asociate
(Lei /U.M.)
activităţilor-CPSA.
-cadrul 4100.12 corespunde
4100.12. SERVICIUL DE ASIGURARE 4100.12. APA DE SUPRAFATA SI DIN produsului apa de suprafata si
A APEI BRUTE PE CATEGORII DE SUBTERAN,
NEPOTABILA
PE din subteran, nepotabila;
-cadrul 4100.21 corespunde
SURSE SI UTILIZATORI
CATEGORII DE SURSE SI UTILIZATORI.
serviciilor
de
gospodarire
4100.12.1.
RAURI INTERIOARE, 4100.12.1. RAURI INTERIOARE LACURI calitativa si cantitativa a apelor;
LACURI NATURALE SI LACURI DE NATURALE
SI
LACURI
DE
cu
ACUMULARE
AMENAJATE
DIN ACUMULARE
AMENAJATE
DIN S-a corelat textul
ADMINISTRAREA ALTOR AGENTI ADMINISTRAREA
ALTOR
AGENTI modificările
din anexa 4 şi pentru codurile
ECONOMICI
ECONOMICI
4100.12. toate subclasele, s-a
16
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1
4100.12.1.1. Agenti economici (inclusiv
servicii de gospodarie comunala), institutii
publice, unitati de cult, agrozootehnici de tip
industrial, producatori de energie electrica si
termica prin termocentrale si altii
mc
238,00

2

3
4100.12.1.1. Agenti economici (inclusiv folosit preţ în loc de tarif în
gospodarie comunala), institutii publice, unitati vederea corelării cu noţiunea
de cult, agrozootehnici de tip industrial, de produs.
producatori de energie electrica si termica prin
termocentrale si altii, pentru volumul de apa
efectiv consumat
mc
238,00

4100.12.1.2. Agenti economici producatori 4100.12.1.2. Agenti economici producatori de
de energie electrica prin hidrocentrale, energie electrica prin hidrocentrale, indiferent
indiferent
de
puterea
instalata. de puterea instalata, pentru volumul de apa
mc 1,00
efectiv uzinat
mc
1,00
4100.12.1.3. Irigatii, piscicultura
mc 18,00

4100.12.1.3. Irigatii, piscicultura,
volumul de apa efectiv consumat
mc
18,00

pentru

4100.12.2. DUNARE

4100.12.2. DUNARE

4100.12.2.1. Agenti economici (inclusiv
servicii de gospodarie comunala), institutii
publice, unitati de cult, agrozootehnici de tip
industrial, producatori de energie electrica si
termica prin termocentrale, producatori de
energie nuclearo-electrica si altii
mc 28,00

4100.12.2.1. Agenti economici (inclusiv
gospodarie comunala), institutii publice, unitati
de cult, agrozootehnici de tip industrial,
producatori de energie electrica si termica prin
termocentrale, producatori de energie nuclearoelectrica si altii, pentru volumul de apa efectiv
consumat
mc
28,00
17
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2
4100.12.2.2. Agenti economici producatori 4100.12.2.2. Agenti economici producatori de
de energie electrica prin hidrocentrale, energie electrica prin hidrocentrale, pentru
indiferent de puterea instalata.mc 1,00
volumul de apa efectiv uzinat
mc
0,50
4100.12.2.4. Irigatii, piscicultura
mc 18,00
4100.12.3. SUBTERAN

4100.12.2.4. Irigatii, piscicultura,
volumul de apa efectiv consumat
mc
18,00
4100.12.3. SUBTERAN

3

pentru

4100.12.3.1. Agenti economici (inclusiv 4100.12.3.1. Agenti economici (inclusiv
servicii de gospodarie comunala pentru gospodarie comunala pentru industrie) exclusiv
industrie) exclusiv cei care folosesc apa in cei care folosesc apa in scop potabil , pentru
volumul de apa efectiv consumat.
scop potabil
mc 264,00
mc
264,00
4100.12.3.2.
Agenti
economici,
de
gospodarie comunala pentru populatie,
institutii publice, unitati de cult si altii care
folosesc apa in scop potabil
mc 123,00

4100.12.3.2 Agenti economici, de gospodarie
comunala pentru populatie, institutii publice,
unitati de cult si altii care folosesc apa in scop
potabil, pentrul volumul de apa efectiv
consumat
mc
123,00

4100.12.3.3. Irigatii, piscicultura
mc 18,00

4100.12.3.3. Irigatii, piscicultura,
volumul de apa efectiv consumat.
mc
18,00

4100.12.3.4.
agrozootehnici

Agenti

pentru

economici 4100.12.3.4. Agenti economici agrozootehnici,
mc 156,00 pentru volumul de apa efectiv consumat.
18
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mc

3

156,00

4100.12.4.
LACURI DE ACUMULARE
4100.12.4.
LACURI DE ACUMULARE
AMENAJATE
DIN
ADMINISTRAREA
AMENAJATE DIN ADMINISTRAREA
UNITATILOR DE GOSPODARIRE A UNITATILOR DE GOSPODARIRE A
APELOR
APELOR
4100.12.4.1. Agenti economici industriali,
de constructii - montaj, transporturi,
gospodarie comunala (pentru populatie,
industrie, etc.), institutii publice, unitati de
cult, producatori de energie electrica si
termica prin termocentrale
mc 240,00

4100.12.4.1. Agenti economici industriali, de
constructii - montaj, de transporturi, gospodarie
comunala (pentru populatie, industrie, etc.),
institutii publice, unitati de cult, producatori de
energie electrica si termica prin termocentrale,
pentru volumul de apa efectiv consumat.
mc
240,00

4100.12.4.2. Agenti economici producatori
de energie electrica prin hidrocentrale,
indiferent de puterea instalata.
Mc 1,30

4100.12.4.2. Agenti economici producatori de
energie electrica prin hidrocentrale, indiferent
de puterea instalata, pentru volumul efectiv
uzinat.
mc
1,30

4100.12.4.3. Irigatii, piscicultura

4100.12.4.3. Irigatii, piscicultura,
volumul de apa efectiv consumat
mc
18,00

4100.21.1 SERVICII PENTRU CADEREA
MEDIE ASIGURATA DIN BARAJELE
LACURILOR DE ACUMULARE DIN
ADMINISTRAREA “APELOR ROMANE”.

4100.21.1 SERVICII PENTRU CADEREA
MEDIE ASIGURATA DIN BARAJELE
LACURILOR DE ACUMULARE DIN
ADMINISTRAREA “APELOR ROMANE”,

pentru
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PENTRU ORELE DE FUNCTIONARE
ALE HIDROCENTRALEI. Tarif

4100.21.2 SERVICII SPECIFICE DE
GOSPODARIRE A APELOR, PENTRU
AMELIORAREA
CANTITATIVA
SI
CALITATIVA A POLUANTILOR DIN
APELE UZATE EVACUATE SI DE
PROTECTIE
A
CALITATII
RESURSELOR DE APA

4100.21.2. SERVICIILE SPECIFICE DE
GOSPODARIRE A APELOR PENTRU
AMELIORAREA
CANTITATIVA
SI
CALITATIVA A APELOR DE SUPRAFATA
SI
DE
PROTECTIE
A
CALITATII
ACESTORA, pentru volumul apei ecavuate.
Tarif

4100.22 SERVICIUL DE ASIGURARE A
GOSPODARIRII
NISIPURILOR
SI
PIETRISURILOR DIN ALBIILE MINORE
ALE
CURSURILOR
DE
APA,
MALURILOR
SI
CUVETELOR
LACURILOR DE ACUMULARE

4100.22 SERVICIUL DE GOSPODARIRE A
DEBITELOR SOLIDE, GOSPODARIREA
NISIPURILOR SI PIETRISURILOR DIN
ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE
APA, MALURILOR SI CUVETELOR
LACURILOR
DE
ACUMULARE
AMENAJATE Tarif

4100.22.1
Servicii de asigurare a
gospodaririi nisipurilor si pietrisurilor din
albiile
minore
ale cursurilor de apa,
malurilor si cuvetelor lacurilor de acumulare
amenajate

4100.22.1 Servicii de asigurare a gospodaririi
nisipurilor si pietrisurilor din albiile minore ale
cursurilor de apa, malurilor si cuvetelor lacurilor
de acumulare amenajate
Tarif

3

4100.22.2
Serviciul de asigurare a 4100.22.2 Serviciul de asigurare a gospodaririi
gospodaririi nisipurilor si pietrisurilor din nisipurilor si pietrisurilor din albia minora a
fluviului Dunarea
albia minora a fluviului Dunarea
Tarif
20
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*) Tarifele nu conţin TVA
*) Preţurile şi tarifele conţin TVA
**) Diferenţa de temperatură dintre evacuare **) Diferenţa de temperatură dintre evacuare şi
prelevare
şi prelevare
29.

Anexa 7
**) Diferenta de temperatura dintre evacuare
si prelevare

Anexa 7
**) Diferenta de temperatura dintre evacuare si
350C.

Conform H.G. 108/2002 pentru
aprobarea unor masuri privind
conditiile de descarcare in mediu
acvatic al apelor uzate, anexa 3,
tabelul 1, temperatura apei
evacuate are valoarea limita
admisa de 35oC.

30.

Anexa nr.8 -DEFINITII

In Anexa nr.8 se introduce un nou punct, pct.21
cu urmatorul cuprins:
21. distribuţia apei potabile-ansamblul de
reţele şi conducte, inclusiv instalaţiile şi
echipamentele
aferente
care
asigură
transportul apei potabile între prizele de
captare, staţiile de tratarea apei şi localităţile
precum şi unităţile industriale pe care le
deserveşte.

Deoarece în Anexa nr.2 C,
distribuţia apei potabile, inclusiv
infrastructura va fi externalizată
către administraţia locală, este
important de precizat caracterul
public,
de
monopol
al
infrastructurii
aferente
distribuţiei apei potabile.

Dep.Ioan Bivolaru
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