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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, au fost sesizate 
spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome „ 
Administraţia Canalului Siret-Bărăgan”, transmis cu adresa nr. Pl.x 127 din 24 iunie 2014.  

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul României, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din 17 martie 2014. 

Consiliului Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi  
propuneri, conform avizului nr.11/07.01.2014. 
           Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de Lege, 
conform avizului nr.4c-11/360 din 08 aprilie 2014. 
           Comisia pentru muncă şi protecţie specială a avizat favorabil proiectul de Lege, 
conform avizului nr.4c-7/128 din 03 aprilie 2014. 
           Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de Lege, conform 
avizului nr. 4c-2/173 din 17 aprilie 2014. 
           Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de Lege, 
conform avizului nr. 4c-27/72 din 25 martie 2014. 
           Proiectul de lege, potrivit art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi 
art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Regiei Autonome 
„Administraţia Canalului Siret-Bărăgan”, constituită ca persoană juridică de drept public 
sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine prin 
transferul din patrimonial Administraţiei Naţionale „Apele Române” a tuturor bunurilor 
aferente obiectivului de investiţii „Canalul Siret Bărăgan”, bunuri imobile proprietatea 
publică a statului şi care va desfăşura activitate de interes public naţional. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
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teritoriului şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
au examinat proiectul de Lege sus-menţionat în şedinţe separate în şedinţa din 2 aprilie 
2014, respectiv în şedinţa din 03 iunie 2014. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate de către membrii 
comisiilor sesizate în fond s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia 
Canalului Siret-Bărăgan”, cu amendamentele admise.  

În şedinţa din data de 24 iunie 2014, Camera Deputaţilor a hotărât retrimiterea 
proiectului de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Siret-
Bărăgan” la comisii în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat 
proiectul de lege sus-menţionat în şedinţa din 25 aprilie 2017 iar Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice în şedinţa din data de        
17 mai 2017.        

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost 
prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 22 membrii ai Comisiei iar la lucrările Comisiei pentru 
agricultură au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 24 membrii ai Comisiei.  
 La dezbaterea proiectului de către membrii Comisiei pentru administraţie publică, a 
participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul Maricel Floricel Dima, subsecretar de stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar la dezbaterile Comisiei pentru 
agricultură, a participat domnul Sorin Roşu Mareş, secretar de stat în cadrul ministerului 
sus-menţionat. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membriicelor 
două comisii, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), să supună Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome 
„Administraţia Canalului Siret-Bărăgan”,  întrucât finanţarea şi funcţionarea Regiei Autonome 
„Administraţia Canalului Siret-Bărăgan” ar fi oportună ulterior întocmirii studiului de 
fezabilitate , al analizării soluţiilor tehnice propuse pentru realizarea proiectului de investiţii şi al 
identificării soluţiilor de finanţare a proiectului.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
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