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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 11.09.2017 

                                                                                 Nr.4c-27/586 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul 
public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " 

în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificarile și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în 
domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora, trimis cu adresa nr. PL-x. 
241/2017 din 26 iunie 2017.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
şedinţa din 20 iunie 2017.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificarile și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră  decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificarile și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a 
dezbătut proiectul de Lege în şedinţa din data de 5 septembrie 2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " 
în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor 
locale sau consiliilor judeţene ale acestora, cu amendamente admise prevăzute în 
anexă. 

 

 
 
Consilier parlamentar,  
Andreea Negulescu

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
ION CUPĂ  PETRU FARAGO  

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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ANEXA  

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au admis următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

 
Text  

adoptat de Senat  

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
 

 
Motivarea 

amendamentelor 

1. LEGE 
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul 
public al statului şi din administrarea Administraţiei 
Naţionale „Apele Române” în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora 

 
 
Nemodificat  
 
 

 

2.  
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.I. (1)  Prin derogare de la dispoziţiile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi de la cele ale Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea 
Administraţiei Naţionale „Apele Române”, cu 
modificările şi completările ulterioare, se aprobă 
trecerea, cu titlu gratuit, a unor bunuri imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea 
Administraţiei Naţionale „Apele Române” în 
domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau 
consiliilor judeţene ale acestora, în vederea 
realizării unor lucrări de infrastructură publică. 
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(2) Prin derogare de la prevederile Legii 
nr.107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi de la cele ale Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
executarea lucrărilor noi de infrastructură rutieră 
sau a celor de întreţinere şi reparare a celor 
existente pe diguri, baraje şi în zona altor lucrări de 
apărare în domeniul gospodăririi apelor, se aprobă 
transmiterea dreptului de administrare a bunurilor 
aflate în domeniul public al statului şi administrarea 
Administraţiei Naţionale „Apele Române”, pe durata 
realizării acestor activităţi, în administrarea entităţii 
publice de interes naţional, în domeniul 
administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor 
beneficiară a lucrărilor menţionate. 
 
 
 
 
(3) Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, 
de la cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr.43/1997, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru executarea lucrărilor noi de 
infrastructura rutiera sau a celor de întreţinere şi 
reparare a celor existente pe diguri şi în zona altor 
lucrări de apărare în domeniul gospodăririi apelor, 

Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.La articolul 1, alineatele (3) și (4) se 
modifica si vor avea  următorul cuprins: 
 
 
 
(3) Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 
107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, de la cele ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru executarea lucrărilor noi 
de infrastructura rutiera sau a celor de 
modernizare, întreţinere si reparare a celor 
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se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a unor bunuri 
imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale “Apele 
Române” în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor 
locale sau consiliilor judeţene ale acestora, în 
vederea realizării unor lucrări de infrastructură 
publică. 

 
 
 
 
 
 

 
(4) La finalizarea lucrărilor prevăzute la alin.(3), 
bunurile imobile transmise revin în domeniul public 
al statului şi în administrarea Administraţiei 
Naţionale “Apele Române” 

existente pe diguri şi în zona altor lucrări de 
apărare în domeniul gospodăririi apelor, se 
aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a unor 
bunuri imobile din domeniul public al statului 
şi din administrarea Administraţiei Naţionale 
“Apele Române” în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale sau consiliilor 
judeţene ale acestora, în vederea realizării 
unor lucrări de infrastructură publică. 
 

 

 (4) La finalizarea lucrărilor prevăzute la 
alin.(3), la incheierea perioadei de 
durabilitate a contractului de finantare 
din fonduri publice si/sau fonduri 
europene, bunurile imobile transmise revin 
în domeniul public al statului şi în 
administrarea Administraţiei Naţionale 
“Apele Române”. 

3. Art.2.-(1)  
Nemodificat  
 

Bunurile imobile care fac obiectul 
trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale 
“Apele Române” în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea 
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consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale 
acestora, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 
cererea consiliului local, a consiliului judeţean sau a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după 
caz. 

(2) Prevederile alin.(l) se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul bunurilor vizate la art.l 
alin.(2) şi (3). 

4. Art.3.-(1)  
Nemodificat  
 

Lucrările de traversare şi subtraversare 
şi lucrările de artă pe cursurile de apă, inclusiv 
lucrările de gospodărire a apelor conexe, lucrări de 
captare şi/sau evacuare a apelor, lucrări de 
protecţie a obiectivelor sociale şi/sau economice 
realizate sunt de utilitate publică. 

(2) Execuţia şi întreţinerea investiţiilor efectuate 
pentru lucrările prevăzute la art.3 alin.(l), indiferent 
de forma de proprietate pe care este realizat sau 
urmează să fie realizat obiectivul, se execută din 
fonduri publice şi/sau fonduri europene. 

 

5.  
Art.4.-(1) 

 
Nemodificat  
 

Bunurile imobile prevăzute la art.l nu pot 
fi trecute în domeniul privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului 
local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General 
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al Municipiului Bucureşti, după caz. 

(2) Este interzisă schimbarea destinaţiei bunurilor 
imobile prevăzute la art.I. 

 
6. Art.5.-(1) 

(2) După realizarea lucrărilor de reparaţii, 
întreţinere sau investiţii noi de infrastructură rutieră, 
bunul imobil transmis în administrarea investitorului 
va reveni în domeniul public al statului şi 
administrarea Administraţiei Naţionale “Apele 
Române”, pe baza unui protocol de predare-
preluare, care va conţine ca anexe: procesul-verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor şi toate 
documentele care să ateste calitatea şi 
conformitatea lucrărilor. 

Pentru realizarea lucrărilor de 
infrastructură prevăzute la art.l alin.(2) şi (3) este 
necesară efectuarea unei expertize tehnice, la 
solicitarea şi pe cheltuiala investitorului, care să 
certifice exploatarea în siguranţă a ambelor bunuri. 

(3) Prin ordinul comun al conducătorului 
autorităţii publice centrale din domeniul apelor, al 
conducătorului autorităţii publice centrale din 
domeniul transporturilor şi al conducătorului 
autorităţii publice centrale din domeniul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice se va aproba 
metodologia privind realizarea expertizei tehnice 

 
Nemodificat  
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prevăzute la alin.(l) şi (2). 
 

(4) Dreptul de administrare cu privire la bunul, de 
natura infrastructurii rutiere, nou rezultat sau asupra 
căruia s-au efectuat lucrări de întreţinere sau 
reparare, aparţine instituţiilor/regiilor/companiilor de 
interes naţional, judeţean sau local, cărora actele 
normative le conferă competenţă de administrare. 
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