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pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.138/2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu 
folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de 
importanţă C şi D 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.138 
din 29 septembrie 2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor 
cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de 
importanţă C şi D, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.916 din 13 octombrie 2005, cu următoarele modificări şi completări: 
 
 1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins: 
 „Ordonanţă de urgenţă privind exploatarea în siguranţă a 
acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau de interes local, din 
categoriile C şi D” 
 
 2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
 „Art.1.- Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop stabilirea 
competenţelor şi a cadrului juridic privind exploatarea în condiţii de 
siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau de 
interes local, în vederea evitării efectelor negative cauzate asupra 
populaţiei şi bunurilor materiale din aval, prin eliberarea necontrolată a 
volumelor de apă acumulate.” 
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 3. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
 „Art.2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul şi 
expresia de mai jos, denumite în continuare mici acumulări, au 
următoarea semnificaţie: 
 a) acumulările de interes local, cele de folosinţă piscicolă sau de 
agrement sunt acumulări de apă înmagazinate prin bararea unui curs de 
apă natural sau artificial, cu volume mai mari de 5000 m3 sau înălţimea 
coloanei de apă reţinută în secţiunea barajului mai mare de 2 m; 
 b) barajele care realizează acumulările de interes local, cele de 
folosinţă piscicolă sau de agrement cu folosinţă piscicolă, de agrement 
sau local de la lit.a) sunt cele încadrate în categoriile de importanţă C şi 
D, conform legii.” 
 
 4. La articolul 4, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins: 
 „Art. 4. - (1) Prin personal de exploatare calificat şi atestat se 
înţelege personalul care are pregătire tehnică la nivel de studii medii. 
 (3) În cazul în care deţinătorul nu are personal de exploatare 
calificat, exploatarea micilor acumulări se face cu asistenţă tehnică din 
partea personalului  desemnat de către Administraţia Naţională „Apele 
Române”, în baza unui contract.” 
 
 5. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
 „(2) Termenele maxime de obţinere a autorizaţiilor de funcţionare în 
condiţii de siguranţă şi a autorizaţiilor de gospodărire a apelor nu vor 
depăşi un an de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă.” 
 
 6. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
 „Art. 9. - (1) Exploatarea micilor acumulări, în situaţiile de 
avertizare meteohidrologică, se face pe baza regulamentelor de 
exploatare, întocmite prin grija deţinătorului, aprobate de direcţiile de 
ape şi comunicate autorităţilor locale implicate.” 
 
 7. Articolul 11 se abrogă. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (2) 
din Constituţia României, republicată. 
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