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 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 modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996, trimis cu adresa nr. PL-x 400 din 3 octombrie 2016, înregistrat cu nr.4c-11/1059 din 4 
octombrie 2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua 
de 26 septembrie 2016. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi 
(3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii posibilităţii legale ca 
autorităţile administraţiei publice centrale să poată concesiona sau închiria parte din luciul de apă al mării 
teritoriale, în vederea realizării acvaculturii marine practicată în viviere, precum şi prevederea unor 
amenzi contravenţionale pentru poluarea mediului marin, din activităţi de acvacultură realizată in vivere, 
inclusiv creşterea unor specii pentru care nu se deţine o autorizaţie din partea autorităţilor publice abilitate. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa din ziua de 18 octombrie 2016. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.222 din 16 
martie 2016. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 

 
                            VICEPREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
                           Ciprian Nicolae NICA                                                      Ninel PEIA 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,       
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