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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 
107/1996 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru 
completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996,  trimis cu adresa nr. PL x 541 din 2 
decembrie 2013 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1438 din 2 decembrie 2013. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege la 
data de 28 noiembrie 2013. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 1989 din 28 octombrie 
2013 prin care susţine adoptarea iniţiativei legislative cu luarea în considerare a 
observaţiilor şi propunerilor formulat la pct. II din punctul de vedere. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 16 decembrie 2013. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare completarea art. 50 din Legea 
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat, alin. (4), 
în sensul exceptării centrelor sociale şi şcolilor care nu sunt conectate la sistemul 
centralizat de apă şi deţin puţuri proprii de la plata taxelor şi tarifelor aferente serviciilor 
de autorizare sau avizare a lucrărilor. 

Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 678 din 4 iulie 2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru completarea 
art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 
 
                      PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                       
               Bogdan Liviu CIUCĂ             Theodor-Cătălin NICOLESCU 
 

 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 


		2013-12-19T11:46:48+0200
	Florica D. Manole




