
ART. 47 
(1) La nivelul fiecãrei direcţii de apa a Administraţiei Naţionale «Apele Romane» se 
organizeazã un Comitet de bazin. 
2) Comitetul de bazin este format din maximum 21 de membri, după cum urmează: 
a) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei 
mediului, dintre care unul este numit din cadrul agenţiilor de protecţia mediului din 
districtul bazinului hidrografic respectiv; 
b) un reprezentant al direcţiilor de sănătate publică ale judeţelor din districtul bazinului 
hidrografic respectiv, numit de către Institutul Naţional de Sănătate Publică; 
c) 2 primari de municipii şi un primar de oraş sau comună, aleşi de primarii localităţilor 
din districtul bazinului hidrografic respectiv; 
d) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în districtul 
bazinului hidrografic respectiv; 
e) un prefect din districtul bazinului hidrografic respectiv, numit de autoritatea publică 
centrală din domeniul administraţiei şi internelor; 
f) preşedinţii consiliilor judeţene din districtul bazinului hidrografic respectiv. 
g) 3 reprezentanţi ai utilizatorilor de apă din districtul bazinului hidrografic respectiv. 
h) doi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale "Apele Romane"; 
i) un reprezentant al Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 
(3) Reprezentanţii administraţiei publice locale aleşi în comitetul de bazin vor funcţiona 
în cadrul acestuia numai pe durata exercitãrii mandatului funcţiei pe care o reprezintã. 
(4) Prefectul şi primarii aleşi vor proveni din unităţi administrativ-teritoriale diferite. 
(5) Reprezentanţii utilizatorilor de apa se propun şi se aleg de comitetul de bazin, în 
funcţie de cerinta de apa şi de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apa. 
(6) Membrii Comitetului de bazin pot fi schimbati de cei care i-au numit sau ales. 
(7) Comitetul de bazin colaboreazã cu Administraţia Nationala "Apele Romane" la 
aplicarea strategiei şi politicii naţionale de gospodãrire a apelor, în care scop trebuie: 
a) să avizeze schemele directoare, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea 
obiectivelor din schemele directoare şi realizarea lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor 
de gospodărire a apelor; 
b) să avizeze planurile de prevenire a poluărilor accidentale şi de înlăturare a efectelor 
lor, elaborate în funcţie de condiţiile districtului bazinului hidrografic respectiv; 
c) sa aprobe schemele locale, stabilind prioritãţile tehnice şi financiare, şi sa le integreze 
în schemele directoare; 
d) Abrogat; 
e) sa propunã revizuirea normelor şi standardelor din domeniul gospodãririi apelor şi, în 
caz de necesitate, sa elaboreze norme de calitate a apei evacuate, proprii bazinului 
hidrografic; aceste norme pot fi mai exigente decît cele la nivel naţional; 
f) să propună, dacă este necesar, normative cu valori-limită de încărcare mai severe decât 
cele prevăzute de reglementările specifice în vigoare pentru evacuări de ape uzate, în 
vederea conformării cu obiectivele de calitate a apelor; 
g) sa aprobe încadrarea în categorii de calitate a cursurilor de apa din bazinul hidrografic 
respectiv; 
h) sa recomande prioritãţile privind finanţarea şi conformarea, în scopul realizãrii 
programelor de dezvoltare a lucrãrilor, instalaţiilor şi amenajãrilor de gospodãrire a 
apelor; 



i) sa asigure informarea publicului, garantarea unei perioade de timp necesare primirii 
comentariilor publicului, sa organizeze audieri publice asupra tuturor aspectelor propuse 
pentru aprobare şi sa asigure accesul publicului la documentele sale; 
j) să avizeze lista zonelor protejate şi măsurile de reconstrucţie ecologică a zonelor 
propuse în acest scop; 
k) să avizeze hărţile de vulnerabilitate şi hărţile de risc la inundaţii; 
l) să avizeze planurile de management al riscului la inundaţii. 
(8) Comitetele de bazin: 
a) pot lua în considerare şi pot discuta orice aspecte noi privind cantitatea, calitatea şi 
folosirea apei, ce pot apărea în districtul bazinului hidrografic respectiv; 
b) pot constitui şi împuternici subcomitete şi grupe de lucru, a căror funcţie va fi de 
informare, consultare şi participare la luarea deciziilor; 
c) pot solicita executarea de audieri, dacã considera necesar; 
d) pot propune acordarea de bonificatii, în baza prevederilor art. 82 alin. (1); 
e) pot recomanda autorităţilor locale, în funcţie de prioritatea şi urgenţa realizării 
lucrărilor necesare, în special a celor de utilitate publică, legate de întreţinerea albiilor, a 
lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor şi de prevenire a riscului la inundaţii, modul 
de asigurare a surselor financiare de la bugetele locale. 
(9) Comitetul de bazin are un secretariat tehnic permanent, format din 3-5 persoane, 
asigurat de administraţia bazinală de apă a Administraţiei Naţionale «Apele 
Române»,subordonat acestuia. 
(10) Pentru executarea mandatului sau, comitetul de bazin are acces la informaţiile şi 
resursele oricãrei instituţii publice, potrivit legii. 
(11) Regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin se propune de 
autoritatea publica centrala din domeniul apelor şi se aproba prin hotãrîre a Guvernului. 


