
Expunere de motive

Potrivit prevederilor art. 3 alin. din Legea apelor nr. 107/1996, modificata si
completata prin Legea nr. 122 din 10 iulie 2020 pentru modificarea §i completarea Legii apelor nr. 
ion 1996, pentru lacurile de acumulare permanente a cdror executie a fast fwantatd din fanduri 
alocate de la bugetul de stat, suprafetele din lac aflate sub cota coronamentuluj barajuluifacparte 
din domeniulpublic al statului si se includ in categoria terenurilor acoperite de apd, asimildndu- 
se cu notiunea de albie minora. Precizam faptul ca pana la aceasta completare, care are ca efect 
includerea in mod abuziv a unor suprafete suplimentare in domeniul public al statului, au fost 
intocmite procese-verbale de punere in posesie, respectiv au fost eliberate titluri de proprietate, in . 
conformitate cu prevederile legilor fondului funciar cetatenilor din comunele riverane lacului.

Potrivit art.44 din Legea fundamentala, ’’proprietatea privata este garantata §i 
ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular”. Or, procedura ce se deruleaza va avea ca rezultat 
preluarea in domeniul public al statului, contrar prevedeiilor legii fundamentale, a unor suprafete 
de teren ce se afla in prezent in proprietatea privata a unor persoane.

Pe de alta parte, delimitarea lacurilor de acumulare permanente se realizeaza de 
Administratia Nationala ”Apele Romane” impreuna cu autoritatea de cadastru funciar si cu 
detinatorii terenurilor riverane, prin unitatile bazinale de gospodarire a apelor, impreuna cu o 
comisie din care fac parte obligatoriu reprezentati ai oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, 
ai autoritatilor care raspund de sistemele informationale specifice implicate si detinatorii 
terenurilor, potrivit art. 39 din Legea apelor nr. 107/1996 coroborat cu art.26 din Ordinal 
nr.326/2007 al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor privind aprobarea Metodologiei 
pentru delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apa care apartin domeniului public al statului.

De asemenea, lucrarile de teren si de birou necesare trasarii suprafetei albiei minore 
prevazute in art.31 din acela§i ordin instituite obligativitatea informarii oficiilor de cadastm si 
publicitate imobiliara teritoriale, a comisiilor judetene si locale de aparare impotriva dezastrelor, 
a celor pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificari.le si 
completarile ulterioare, precum si a beneficiarilor de folosinte, a de^inatorilor de terenuri asupra 
rezultateloroperatiunilor pentru delimitarea albiilor minore.

Prin urmare concluzionam prin a sublinia necesitatea modificarii prevederile 
actuale ale Legii apelor nr. 107 din 1996, in sensul indreptarii prevederii art. 3 alin (3^1) pentru a 
respecta si a ocroti institutia proprietatii private.

Av^d in vedere cele prezentate mai sus propunem adoptarea acestei initiative legislative:
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Deputati/Senatori Grupul parlamentar SemnaturaNr.
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Deputati/Senatori Grupul parlamentar SemnaturaNr.
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