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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT

LEGE
pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 107 din 25 iulie 1996 privind înfiinţarea 
Administraţiei Naţionale "Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial nr. 244 din 9

octombrie 1996

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art.l. Se modifică şi se completează Ordonanţa de Urgenţă nr. 107 din 25 iulie 1996 

privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 244 din 9 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, după cum 

urmează;

1. La articolul 3, după alin. (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu 

următorul cuprins:

“(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) Ut. fi, falezele Mării Negre, care sunt pe 

raza unităţilor administrativ-teritoriale limitrofe plajelor, vor putea fi date temporar în 

administrarea acestora, în urma unei solicitări formulate strict pentru efectuarea uneia sau 

multor activităţi dintre cele ce urmează:

a) pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi întărire a malurilor, precum şi a lucrărilor 

de întreţinere a lucrărilor existente;

b) pentru efectuarea de lucrări noi de consolidare şi stabilizare a talazurilor şi orice alte 

lucrări menite de elimine riscul de alunecări de teren;

1



c) pentru îmbunătăţirea accesului spre plajă şi dotarea corespunzătoare a căii de acces;

d) pentru amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde şi a locurilor de promenadă;

e) pentru efectuarea unor reparaţii sau lucrări urgente care să prevină un pericol sau o

pagubă iminentă. ”

(6) In cuprinsul solicitării, autoritatea publică locală va menţiona activităţile pe care 

intenţionează să le desfăşoare şi durata estimată de timp necesară pentru finalizarea acestora;

(7) Dreptul de administrare transmis autorităţilor publice locale conform alin. (5) vafî 

ridicat în cazul în care în termen de 12 luni de la data atribuirii acestuia este constatată lipsa 

desfăşurării oricărei activităţi dintre cele prevăzute la alin. (5).

(8) Constatarea îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (7) se va în efectua de către 

personalului Administraţiei Naţionale ”Apele Române.

(9) Pentru efectuarea activităţilor prevăzute la litera alin. (1) Ut. a) se va obţine 

obligatoriu avizul proiectantului iniţial, sau dacă acesta nu este cunoscut, se va efectua o 

expertiză tehnică."

2. La articolul 33, se modifică alin. (1), iar după alin. (1) se adaugă două noi alineate, 

alin. (1^1) şi alin. (1^2), iar după alin. (9), se introduce un nou alineat, alin. (10), 
urmând a avea următorul cuprins:

"fl) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate concesiona sau închiria 

parte din domeniul public al apelor, pentru exploatarea apelor de suprafaţă sau subterane, cu 

excepţia apelor geotermale, a materialelor din acestea şi din maluri, precum şi pentru 

valorificarea vegetaţiei din albiile minore şi de pe maluri, folosirea energiei apelor, 

exploatarea luciului de apă pentru agrement ori sporturi nautice, şi de asemenea, poate 

transmite folosinţa gratuită a unor părţi din domeniul public al apelor către institutele române 

de cercetare, pentru exploatarea apelor de suprafaţă în activităţile de cercetare-dezvoltare, cu 

respectarea prevederilor legale.

(1^1) Suprafeţele de mare teritorială a căror folosinţă a fost transmisă către institutele 

de cercetare conform alin. (1) vor putea fi utilizate pentru a efectua experimente în mare 

deschisă, prin testarea in situ de tehnologii, instalaţii, specii pretabile etc.

(N2) Statul român va efectua, o dată la 6 luni, activităţi de monitorizare asupra 

suprafeţelor de mare teritorială închiriate către operatori economici, cu sprijinul institutelor 

de cercetare, întocmind astfel rapoarte de impact asupra mediului, fără perturbarea activităţii 

economice.
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(10) Contractele de închiriere încheiate de către Administraţia Naţională "Apele 

Române" privind suprafeţele mării teritoriale se vor încheia pe perioade cuprinse între 10 şi 

15 ani. Beneficiarul contractului de închiriere va avea dreptul de a solicita prelungirea duratei 

contractului cu o jumătate din durata stabilită în contractul iniţial. ”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din.....

respectarea prevederilor art. 76 din Constituţia României

Preşedintele Camerei Deputaţilor 

lon-Marcel CIOLACU

. cu

Această lege a fost adoptată de Senatul în şedinţa din...............

prevederilor art. 76 din Constituţia României

Preşedintele Senatului 
Florin-Vasile CÎŢU

cu respectarea
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