
 

 

 

București,  05.03.2019 

 

 

   Către,  

    BIROUL PERMANENT AL 

    CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative 

pentru modificarea art.3 alin.(1) şi alin.(2) din Legea apelor 

nr.107/1996,  transmis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, spre 

dezbatere pe fond, cu adresa nr. PL-x nr.622 din 24 octombrie 2018.  

 

 

PREŞEDINTE, 

ION CUPĂ 
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București,  5.03.2018 

            Nr.4c-8/688 

 

R A P O R T     

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.3 alin.(1) şi alin.(2) 
din Legea apelor nr.107/1996 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere, pe fond cu propunerea 
legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) şi alin.(2) din Legea apelor 
nr.107/1996, transmis cu adresa nr. PL-x nr.622 din 24 octombrie 2018 şi 

înregistrat la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic cu nr.4c-8/688 din 25 

octombrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din data de 22 octombrie 2018. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) şi 

(2) ale art.3 din Legea apelor nr.107/1996, în sensul reducerii limitei lungimii până 

la care pot fi deţinute albiile minore şi bazinele hidrografice. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil 
al Consiliului Legislativ (nr.622/19.02.2018), avizul negativ al Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului (4c-6/520/2018), avizul negativ al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr. Plx-622/2018) şi punctul de 
vedere negativ al Guvernului (nr.1701/04.09.2018). 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic a examinat propunerea legislativă sus-menţionată în şedinţa din 

data de 5 martie 2019.  La lucrările comisiei și -au înregistrat prezența un număr 

de 13 deputați, membri ai comisiei.  
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La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, doamna Adriana Petcu, secretar de stat în Ministerul 
Apelor și Pădurilor. 

În urma examinării propunerii legislative, a punctelor de vedere transmise de 

Consiliul Legislativ şi comisiile avizatoare, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea art.3 alin.(1) şi alin.(2) din Legea apelor 

nr.107/1996 întrucât reducerea lungimii albiilor şi a suprafeţelor bazinelor 

hidrografice prevăzute de art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 107/1996 ar avea 

interferenţe asupra activităţii altor domenii de activitate şi autorităţi, precum fondul 

forestier şi/sau îmbunătăţirile funciare, care sunt responsabile cu lucrările de 

combatere a torenţilor sau de consolidare a terenurilor adiacente albiilor torenţiale 

şi a terasamentelor drumurilor forestiere. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor organice. 

 Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră Decizională. 

 

 

  

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

    Ion Cupă                                           Farago Petru 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 
Alina Alexandriuc
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