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Cabinet Parlamentar Deputat Zetea Gabriel-Valer 
Circumscripția electorală nr. 26 Maramureș 
 
 

ÎNTREBARE 
 
Adresată: Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 
 Domnului ministru Barna Tanczos,  
De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel Valer-Zetea, 
 
Ref: urgentarea procedurilor de emitere a permisului de exploatare al ANMR 

 

Domnule ministru, mă adresez dumneavoastră în speranța că veți interveni promt și rapid 
în rezolvarea situației pe care v-o semnalez și care este una vitală și urgentă pentru comuna 
Repedea din județul Maramureș, dar probabil și pentru alte unități administrativ-teritoriale.  

 

 Potrivit primarului din Repedea, județul Maramureș, în urma rapoartelor întocmite de 

către Comitetul Local pentru Situații de Urgență și în care sunt consemnate pagubele produse 

în urma unor fenomene meteorologice, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș 

a delegat, prin ordin al prefectului județului Maramureș, o comisie alcătuită din reprezentanți ai 

Consiliului Județean Maramureș, Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Maramureș, 

Inspectoratului Județean pentru Construcții, Sistemului de Gospodărire al Apelor, Direcției Județene 

pentru Agricultură și Agenției pentru Protecția Mediului, care au constatat și consemnat într-un 

proces verbal toate pagubele produse.  

 Vă informez, domnule ministru, că în urma cererii depuse de UAT comuna Recea către 

Agenția Națională Apele Române, în baza Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și 

completările ulterioare, aceasta a emis un Aviz de Gospodărire a Apelor care a stabilit un 

perimetru de decolmatare de unde se pot extrage maxim 2.000 mc agregate minerale, în 

vederea reabilitării în general a acceselor calamitate la viituri.  

 În conformitate cu prevederile L. 85/2003 art. 5 alin. 2, Agenția Națională pentru resurse 

minerale a catalogat această activitate de extragere a agregatelor minerale ca fiind 
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infracțiune, datorită lipsei permisului sau licenței de exploatare emise de către ANMR. Așa 

cum aveți știință, domnule ministru, obținerea unui permis ANMR se realizează într-un timp 

foarte îndelungat, în primul rând datorită procedurilor, iar în cazul UAT-urilor situate în 

perimetrul Parcurilor Naturale sau Naționale, obținerea avizului pentru astfel de lucrări este aproape 

imposibilă.  

Este imperios necesar ca Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să dispună o corelare între 

Legea Apelor nr. 107/1996 și prevederile Legii 85/2003 art. 5 alin. 2 în vederea urgentării 

procedurilor de emitere a permisului de exploatare emis de către ANMR.  

 

Vă informez, domnule ministru, că în prezent UAT Repedea este parte într-un proces penal 

privind exploatarea de agregate minerale datorită lipsei permisului ANMR, iar în această situație 

sunt, cu siguranță, și alte UAT-uri la nivel național. Am speranța că veți verifica această situație și 

veți dispune măsuri urgente fapt pentru care vă întreb:  

 

1. Veți aplica corelarea necesară între Legea Apelor nr. 107/1996 și prevederile Legii 

85/2003 art. 5 alin 2, în vederea urgentării emiterii permiselor de exploatare de către 

ANMR? 

2. Cum veniți în sprijinul UAT-urilor care sunt parte în dosare penale tocmai din lipsa 

acestui permis pe care ANMR îl emite atât de greu? 

 

Solicit răspuns oral și scris.  

 
Cu respect, 
 

  
 

Deputat PSD Maramureș 
Gabriel-Valer Zetea 




