
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice 

româno-ungare, semnat la Târgu Mureș, la 22 iunie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a 

apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii proiectului de act normativ 

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

  Colaborarea în domeniul gospodăririi apelor cu Ungaria se 

desfăşoară în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea 

durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta, la 15 septembrie 2003 

şi aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 577/2004. 

 Având în vedere poziţia de stat amonte a României în raport de 

cursurile de apă transfrontieră, colaborarea cu Ungaria este deosebit de 

importantă privind managementul coordonat al resurselor de apă în zona 

frontierei. Acordul asigură baza legală pentru abordarea problemelor de 

gospodărire calitativă şi cantitativă a cursurilor de apă transfrontieră, 

schimbul de date hidrologice, coordonarea unor acțiuni pentru protecţia şi 

utilizarea durabilă a apelor de frontieră.   

 În conformitate cu  prevederile art. 10 pct. 7 al Acordului aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.577/2004, în fiecare an, Comisia 

hidrotehnică româno-ungară realizează examinarea activităţiilor privind 

aplicarea prevederilor Acordului. 

  În acest an, Sesiunea a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-

ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea 

durabilă a apelor de frontieră, s-a desfaşurat la Târgu Mureș, în perioada 

21 – 22 iunie 2016.   

             Conform art.10 pct.5 din Acord dintre Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi 

utilizarea durabilă a apelor de frontieră, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.577/2004, hotărârile luate în cadrul Comisiei se 

consemnează în Protocolul Sesiunii şi intră în vigoare după aprobarea lor 

de către cele două părţi contractante. 



11 În cazul proiectelor de acte 

normative care transpun 

legislaţie comunitară sau 

creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia 

 

         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

2. Schimbări preconizate 

         Pe ordinea de zi a acestei întâlniri au fost incluse problemele privind 

colaborarea celor două Părţi în domeniul gospodăririi apelor, iar în cadrul 

întâlnirii s-a analizat modul de realizare a sarcinilor stabilite de Comisie la 

Sesiunea a XXVI-a, modul de îndeplinire a obligaţiilor care rezultă din 

Regulamentele de aplicare a prevederilor Acordului, precum şi activităţile 

desfăşurate până la Sesiunea a XXVII-a a Comisiei, în domeniile: 

apărarea împotriva inundaţiilor, urmărirea calităţii apelor de frontieră pe 

bază de analize sistematice, efectuate separat şi în comun, schimbul de 

informaţii meteorologice, hidrologice şi avertizări cu privire la 

fenomenele periculoase şi poluări accidentale şi urmărirea funcţionalităţii 

lucrărilor hidrotehnice. 

          Hotărârile adoptate prin consens, în baza discuţiilor purtate în 

conformitate cu ordinea de zi a întâlnirii, se referă, în principal, la: 

a) aprobarea anexele nr. 7a, 7b şi 7c ale „Regulamentului privind 

transmiterea reciprocă a  datelor şi informaţiilor meteorologice 

şi hidrologice între România şi Ungaria; 

b) aprobarea anexei nr. 9 a „Regulamentului privind transmiterea 

reciprocă a datelor şi informaţiilor meteorologice şi 

hidrologice între România şi Ungaria; 

c) aprobarea anexei nr. 1 a „Regulamentului pentru urmărirea 

calităţii apelor pe râurile care formează sau traversează 

frontiera româno-ungară”; 

d) aprobarea anexei nr. 2 a „Regulamentului privind procedura de 

urmat în vederea prevenirii, combaterii, limitării şi controlului 

efectelor dăunătoare ale poluărilor accidentale periculoase pe 

râurile care formează sau traversează frontiera româno-

ungară”; 

e) aprobarea anexei nr. 4 a „Regulamentului privind regimul de 

exploatare a barajului Bekeş la nivel ridicat +510 cm de pe 

teritoriul ungar, corelat cu funcţionarea staţiei de pompare Ant 

de pe teritoriul român; 

f) aprobarea modificării Regulamentului privind decontarea 

cheltuielilor pentru transferul de apă; 

g) continuarea activităţii de evaluare a calităţii apelor de frontieră 

pe baza rezultatelor analizelor fizico-chimice și biologice, din 

anul 2015, în conformitate cu prevederile „Regulamentului 

pentru urmărirea calităţii apelor, pe râurile care formează sau 

traversează frontiera româno-ungară”; 



 

h) continuarea măsurătorilor comune de debit pe apele de 

frontieră în vederea îmbunătăţirii managementului cantitativ al 

apelor;  

i) continuarea analizei posibilităţilor de tranzitare a apelor de pe 

teritoriul român pe teritoriul ungar, prin canalele de scurgere a 

apelor interne;  

j) continuarea schimbului de experienţă între experţii Părţilor, 

atât în gospodărirea cantitativă, cât şi calitativă a apelor; 

k) sprijinirea şi în viitor realizarea proiectelor comune şi 

urmărirea proiectelor în derulare care se realizează în domeniul 

de aplicare al Acordului.  

 

          Hotărârile adoptate în cadrul Sesiunii a XXVII-a vor contribui la 

protejarea calităţii apelor de frontieră, la sporirea măsurilor de protecţie 

contra inundaţiilor, la managementul durabil al apelor de frontieră, în 

beneficiul mediului înconjurător, comunităţilor locale și cetăţenilor 

ambelor ţări. 

          Împuterniciți Guvernelor au hotărât ca cea de a XXVIII-a Sesiune 

(ordinară) aferentă anului 2016, să aibă loc în trimestru IV al anului 2016, 

în Ungaria sau cel mai târziu în trimestrul I al anului 2017.   

3. Alte informaţii           Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat  

 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21 Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 Impactul asupra 

intreprinderilor mici și mijlocii 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului          Proiectul de act normativ aprobă măsuri pentru îmbunătățirea 

managementului resurselor de apă în bazine hidrografice transfrontieră, 

asigurând totodată și protecția mediului prin utilizarea durabilă a 

resurselor de apă. 

5. Alte informaţii           Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât 

şi pe termen lung (pe 5 ani) 



                                       

Prezentul proiect de act normativ  nu are impact asupra bugetului general consolidat 

Indicatori Următorii 

5 ani 

Media 

pe 5 ani 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii)  bunuri şi servicii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

       Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

       Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

7. Alte informaţii          Nu au fost identificate.  

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte nrmative în vigoare ce 

vor fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  



proiectului de act normativ 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziţii  

 

11 Compatibilitatea proiectului 

de act normativ cu legislația în 

domeniu achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie  

a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6 Alte informaţii  Nu au fost identificate.  

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1.Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

 

         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului 

în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

 

          Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca 

obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normativ 

          

           Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.Consultările desfăşurate în           Acest proiect nu este supus consultărilor comisiilor 



cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

interministeriale.                      . 

5. Informaţii privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare 

a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

          Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de către Consiliul 

Legislativ  

6. Alte informaţii                                                                        Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

          În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au 

fost respectate regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea 

transparenţei decizionale, prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. Proiectul 

de act normativ a fost supus comentariilor publicului prin publicarea pe 

pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în data de  

11 iulie 2016 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele 

asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

 

 

         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

      3.Alte informaţii             Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare 

a proiectului de act normativ de 

către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale, 

înfiinţarea de noi organisme sau 

extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

         Implementarea sarcinilor prevăzute în Protocolul Sesiunii a XXVII-

a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare se va asigura de către Direcția 

Generală Apă, Direcția Managementul Resurselor de Apă din cadrul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

     2. Alte informaţii  

         Nu au fost identificate.  

 



 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat alăturatul proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea 

hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la 

Târgu Mureș, la 22 iunie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat 

la Budapesta la 15 septembrie 2003 care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi de 

Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 
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