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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 
Nr. 4c-11/622/2018 

Bucureşti, 09.03.2020 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI 
ECHILIBRU ECOLOGIC 

Nr. 4c-8/654 

 
                   Plx 402-2018 

 
BIROUL PERMANENT  

AL 
CAMEREI DEPUTATILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra 
propunerii legislative pentru modificarea şi  completarea articolului 3 alineatul (31) 
din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996, trimisă Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, spre 
dezbatere în fond, cu adresa nr.PLx.402 din 25 iunie 2018. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice.  
 

 

 

                PREŞEDINTE,                                                    PREȘEDINTE,                          
              Nicuşor HALICI                                                      Ion CUPĂ 

                                    

             

 

 

florica.manole
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL  ROMANIEI 

CAMERA  DEPUTATILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ 
ŞI IMUNITĂŢI 

Nr. 4c-11/622/2018 
Bucureşti, 09.03.2020 

 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI 
ECHILIBRU ECOLOGIC 

Nr. 4c-8/654 

 
RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi  completarea articolului 3 
alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996  

 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Plenului Camerei Deputaţilor a hotărât, în ședința din  17 
octombrie 2018, retrimiterea propunerii legislative pentru modificarea şi  
completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 
1996, înregistrat la Comisia juridică de  disciplină şi imunităţi înregistrat sub nr.4c-
11/622/25.06.2018 și la Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic                     
nr. 4c-8/654/din 18 octombrie 2018,  în vederea reexaminării și depunerii unui nou 
raport. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea  
legislativă  în şedinţa din 20 iunie 2018.  

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

Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.267 din 28 martie 2018. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități în data de 31.10.2018 a 
solicitat Consiliului Legislativ un nou  punct de  vedere asupra inițiativei 
legislative. În acest  sesn prin avizul Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa 
legislativă prin avizul nr.R1964 din 6 noiembrie 2018. 

Consiliul Economic și Social a avizat favrabil inițiativa  legislativă 
prin avizul nr.1093 din 13 martie 2018. 
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Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu  adresa nr.712 din 19  
aprilie 2018 nu  susţine  adoptarea  acestei iniţiative  legislative. 

Comisia pentru administraţie publică a avizat  negativ iniţiativa 
legislativă conform avizului  nr. 4c-6/316/3 iulie 2018. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.107/1996, în sensul că terenurile aflate sub cota de coronament a lacurilor de 
acumulare, a căror execuţie a fost finanţată din fonduri alocate de la bugetul de 
stat, sunt expropriate pentru cauza de utilitate publică urmând procedura în 
conformitate cu prevederile Legii nr.225/2010. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au dezbătut inițiativa legislativă în 
ședințe separate.  

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 11 februarie  2020. La dezbaterile Comisiei pentru  mediu 
și  echilibru ecologic au fost prezenți la ședință conform listei de prezență. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,  a examinat propunerea 
legislativă sus-menţionată în şedinţa din 9 martie 2020.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  prezenţi 
la şedinţă  conform listei de  prezenţă.  

La dezbateri a participat în calitate de invitat, conform prevederilor 
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Olimpia Negru, 
Director General în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea articolului 3 alineatul (31

Florica Manole                                                                                                                                                          Andreea Negul

) din Legea apelor nr.107 din 25 
septembrie 1996.  

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
            PREŞEDINTE,                                                       PREȘEDINTE, 
        NICUŞOR HALICI                                                       Ion CUPĂ 
 
 
                    
           SECRETAR,                                                            SECRETAR,                                 
Aida Cristina CĂRUCERU                                            Petru FARAGO 
 
              
 
Consilier  parlamentar                                                                                                                                              Consilier parlamentar                                                                                 
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