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Către:  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 În atenția Domnului Gheorghe Constantin 

 Director Direcția Managementul Resurselor de Apă  

 
Subiect: HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor de selectare și lista sectoarelor de 
cursuri de apă unde se interzice sau se restricționează realizarea de noi lucrări și 
activități care pot afecta starea ecologică a apelor 
 
Stimate domnule director, 
 
Urmare a publicării pe site-ul MAP a unei noi versiuni a proiectului de hotărâre de guvern (HG) sus 
menționat, vă comunicăm următoarele: 

 
La întâlnirea cu reprezentanții ANAR și MAP din cursul lunii iulie ni s-a comunicat faptul că în urma 
etapei de consultare se pregătește o nouă versiune a (HG) prin care se desemnează zonele de 
excludere și de restricție folosind doar criteriul “altitudinea”, iar prin același act normativ, ca o 
metodologie pentru completarea cu noi criterii se va propune realizarea de studii de fundamentare, 
ce vor fi testate înainte de a fi integrate spre aprobare prntr-un ordin de ministru în termen de 180 de 
zile de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri de guvern. În mod contrar, noua variantă publicată pe 
site-un MAP nu  conține mențiuni explicite  cu privire la aprobarea printr-un viitor ordin de ministru a 
tipurilor de  criterii suplimentare, cum ar fi starea ecologică a râurilor conform Directivei Cadru privind 
Apă, existența habitatelor piscicole naturale, apartenența la ariile naturale protejate de diverse tipuri, 
etc. Din nefericire, prin această variantă a actului normativ sunt eliminate de la excludere și respectiv 
restricție, râurile de sub altitudinea de 1500 m și respectiv 800 m, aflate în stare ecologică bună, 
similare din punctul de vedere al valorii ecologice cu cele protejate prin acestă propunere de act 
normativ.   Astfel, solicităm modificarea următoarelor prevederi din HG: 
 
- considerăm necesară îmbunătățirea Art. 3 alin (2), în sensul că, fiind o excepție de la practica de 
până acum și fiind vorba de sectoare de apă situate la altitudini mai joase decât excepția prevăzută 
la art. 2 (zonele de excludere), formularea trebuie să aibă în vedere stabilirea unei  categorii 
adiționale de excepție și nu a unei reguli de permitere a unei anumite categorii de lucrări în zonele de 
restricție, pentru că acestea erau deja permise în acele sectoare de râuri prin practica autorităților de 
reglementare. Prin urmare în acestă formulare nu există o valoare adăugată a dispoziției 
respective, iar formularea corectă trebuie să fie: “În sectoarele cu restricție, nu sunt permise noi 
lucrări și activități, cu excepția celor  care vizează asigurarea siguranței și sănătății oamenilor și 
animalelor și prevenirea catastrofelor naturale”.  
 
-În condițiile în care art. 3 alin (2) stipulează deja faptul că lucrările și activitățile privind asigurarea 
siguranței și sănătății oamenilor și animalelor și prevenirea catastrofelor naturale sunt permise 
inclusiv în zonele de restricție, dispozițiile  art. 4 alin (2)  sunt redundante. Astfel, art. 4 alin (2) 
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stipulează o excepție la dispozițiile sus menționate și anume “realizarea obiectivelor de interes 
național care vizează siguranța și securitatea națională, conform prevederilor legale în vigoare”  - 
deci practic o excepție la excepție.  Solicităm astfel eliminarea alin (2) din art. 4.  
 
-Actul normativ nu instituie reguli suficiente în privința acțiunilor viitoare și unele articole sunt 
echivoce. Astfel, la art. 5, actul normativ introduce conceptul de studii de fundamentare, fără a 
include o definiție clară a acestui concept.  Din formularea art. 5 alin (3) nu se înțelege exact de ce 
sunt necesare mai multe studii de fundamentare și nu unul singur cuprinzător, aplicabil tuturor 
râurilor, care să propună completarea criteriul de altitudine cu alte criterii ecologice, dacă vor fi 
elaborate o singură dată la solicitarea MAP sau periodic, etc. În lipsa acestor clarificări și ținând cont 
de formulare, dispozițiile art. 5 pot avea consecințe negative substanțiale în ceea ce privește 
obligația României de a atinge starea ecologică bună a corpurilor de apă, conform Directivei Cadru 
privind apă și respectiv a speciilor și habitatelor conform Directivelor Natura 2000, existând riscul ca 
studiile de fundamentare prevăzute în actul normativ să vină cu propuneri de slăbire inclusiv a 
protecției ce se dorește a fi stabilită prin dispozițiile art. 2 și 3 din actul normativ propus, fără a aduce 
o valoare adăugată din punct de vedere ecologic. 
 
-Mai mult decât atât, conform aceluiași paragraf (alin.3), prin ordinul de ministru discutat în termen de 
180 de zile urmează să se aprobe doar conținutul cadru și modalitatea de aprobare a studiilor de 
fundamentare, nu și criteriile ecologice suplimentare, / metodologia așa cum am fost informați la 
întâlnire. Astfel, actul normativ nu prevede un termen limită pentru aprobarea criteriilor 
ecologice suplimentare, stipulând la art. 5 alin (4) că odată cu avizarea studiilor de fundamentare, 
“criteriile de selectare și listele prevăzute la art. 2 și art. 3 se modifică” (nu se completează). În opinia 
noastră, această modificare ar putea să nu aibă loc niciodată (pe considerentul ca studiile de 
fundamentare nu au fost avizate), sau, și mai grav, poate avea loc în sensul slăbirii protecției, așa 
cum menționam mai sus. În acest sens, solicităm eliminarea conceptului de studii de 
fundamentare din conținutul actului normativ, urmând ca art. 5 să aibă următorul conținut: 
(1) „Criteriile de selectare și listele cu sectoarele de excludere și de restricție pe cursurile de apă 
definite la art. 2 (3) și art. 3 (4) urmează a fi completate cu alte criterii ecologice și aprobate prin Ordin 
al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor în termen de 180 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei Hotărâri de Guvern”.	  
 
În situația în care, solicitările prezente nu pot fi soluționate pozitiv și integrate în varianta finală a 
actului normativ, revenim la solicitările noastre anterioare transmise cu adresa nr 231 din 16.05.2018, 
respectiv modificarea formei inițiale de act normativ prin integrarea criteriilor propuse la data 
respectivă. 

 

Cu stimă, 

Orieta Hulea  

Director 

 
 
 
Orieta Hulea 
 
 
Director General 
	  


