
EXPUNERE DE MOTIVE

îa propunerea legislativă pentru completarea articolului 33 al Legii Apelor nr. 107/1996

în cadrul legislaţiei actuale privind exploatarea de nisipuri şi pietrişuri din albiile minore 

ale cursurilor de apă sunt prevăzute dispoziţii care conduc la blocaje privind aceste activităţi ce - 

contribuie la aplicarea măsurilor necesare pentru reducerea riscului la inundaţii şi nu numai.

Aşa cum este prevăzut în actele normative în vigoare, pentru terenurile care constituie 

albiile minore ale cursurilor de apă, ce aparţin domeniului public al statului, obţinerea dreptului de 

folosinţă necesar desfăşurării de activităţi miniere se poate dobândi, în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, numai prin 

închiriere în condiţiile prevăzute la art. 333 şi anume prin licitaţie publică.

în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, în 

prezent, această activitate se poate desfăşura în baza unui permis de exploatare sau în baza unei 

licenţe de exploatare, emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

De asemenea, trebuie avute în vedere şi alte prevederi ale Legii Minelor din care rezultă că 

pentru începerea/continuarea activităţilor miniere, pe baza unei licenţe, în albia minoră, este 

necesară obţinerea avizului de gospodărire a apelor (procedură care condiţionează obţinerea 

acordului de mediu-conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului) şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, iar fără dovada 

dobândirii dreptului de folosinţă asupra terenului în cauză, acestea nu pot fi eliberate. In situaţia în 

care, ca urmare a organizării licitaţiei pentru închirierea acestor terenuri, câştigătorul desemnat 

este altul decât deţinătorul licenţei se produce un blocaj instituţional.

în acest sens, exemplificăm:



Deţinătorul licenţei nu poate obţine aviz/autorizaţie de gospodărire a apelor, iar câştigătorul 

licitaţiei de închiriere nu poate obţine permis/aviz de exploatare resurse minerale şi astfel 

autoritatea de gospodărire a apelor nu realizează lucrările propuse, iar autoritatea de gestionare 

resurse minerale nu poate asigura exploatarea acestor resurse cu implicaţii majore pentru 

infrastructura de gospodărire â apelor cât şi pentru activitatea de construcţii cu precădere 

infrastructura de transport şi nu în ultimul rând asupra bugetului de stat.

Propunem completarea articolului 33 al Legii Apelor nr. 107/1996 cu două alineate care 

prevăd excepţii punctuale pentru exploatările de nisipuri şi pietrişuri din albiile minore ale râurilor 

deoarece din punctul de vedere al gospodăririi apelor, dreptul de exploatare a agregatelor minerale 

din albiile minore ale cursurilor de apă se poate obţine numai în zonele în care sunt necesare 

realizarea lucrărilor de decolmatare, reprofilarea albiei şi regularizarea scurgerii, pe baza unui 

studiu tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra cursului de apă, pentru asigurarea secţiunii 

de scurgere în conformitate cu prevederile Planului de Management al Riscului la Inundaţii.

De asemenea, rezervele de resurse minerale din albiile minore sunt limitate şi variază, în 

timp şi spaţiu, în funcţie de regimul hidromorfologic înregistrat pe cursul de apă, iar licenţele de 

exploatare sunt emise pe perioade foarte mari (49 ani).

în plus, este necesară asigurarea resurselor minerale pentru dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii rutiere care vizează interesul public general şi care constituie investiţii publice de 

importanţă strategică pentru România.

Faţă de cele prezentate, am iniţiat propunerea legislativă pentru completarea articolului 33 

al Legii Apelor nr. 107/1996 pe care v-o supunem spre dezbatere şi aprobare.

in numele iniţiatorilor,

Romeo Daniel LUNGU - Deputat PSD

Laurenţiu Cristinel ŢEPELUŞ- Deputat PSD

Andi Lucian CRISTEA-Deputat PSD
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