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Către, 
 

   BIROUL PERMANENT AL  
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra propunerii 

legislative privind modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările 

şi completările ulterioare, trimisă comisiei în vederea reexaminării şi 

depunerii unui nou raport, cu adresa nr.Plx. 432/2013 din 22 aprilie 2014. 

 
     PREŞEDINTE, 

 
CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
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R A P O R T   S U P L I M E N T A R  

asupra propunerii legislative privind modificarea Legii 
nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările şi completările ulterioare 

 
  În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 22 aprilie 

2014, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a 

hotărât retrimiterea propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările şi completările ulterioare 

(Pl.x432/2013/2014), Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic în 

vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

  Pentru această iniţiativă legislativă s-a întocmit raportul nr.4c-6/464 

din 20.11.2013 prin care s-a propus respingerea propunerii legislative. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 29 octombrie 2013. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.11 din Legea apelor nr.107/1996, intervenţiile legislative fiind 

argumentate, potrivit expunerii de motive, de faptul că „actuala lege nu 

dispune de reglementare în ceea ce priveşte activitatea păstrăvăriilor deja 

înfiinţate în lacurile de acumulare”. 
 La întocmirea prezentului raport suplimentar, Comisia a avut în vedere 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.349/29.04.2013), avizul negativ 

al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice (nr.4c-4/517/18.11.2013), avizul negativ al Comisiei juridice, de 



disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/1241/20.11.2013), precum şi punctul de 

vedere negativ al Guvernului (nr.1815/04.10.2013). 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a reexaminat 

propunerea legislativă în şedinţa din 3 iunie 2014. 

Din totalul de 21 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic au fost prezenţi la dezbateri 18 deputaţi. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 

conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Cătălin Diaconescu, secretar de stat în cadrul Departamentului 

pentru Ape, Păduri şi Piscicultură - Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice. 

 Ca urmare a dezbaterilor în Comisie, s-a constatat că dispoziţiile legale în 

vigoare prevăzute la art.11 alin.(1), respectiv art.10 alin.(1) teza întâi, asigură 

protecţia necesară pentru corpurile de apă identificate ca surse de apă potabilă 

în scopul evitării deteriorării calităţii acestora pentru a reduce nivelul de tratare 

în cadrul procesului de producere a apei potabile. Furajarea peştilor chiar şi cu 

produse ecologice, are ca efect un aport de nutrienţi (azot şi fosfor) în apă, 

ceea ce duce la fenomenul de eutrofizare şi la deteriorarea calităţii apei, având 

impact asupra sănătăţii publice, sănătăţii animalelor şi calităţii mediului. 

Faţă de cele menţionate şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, 

menţinerea raportului de respingere a propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările şi completările 

ulterioare. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 
 

SECRETAR, 
 

Carmen Ileana MOLDOVAN Vasile Daniel SUCIU 

 

 

Consilier parlamentar, Iulia Toader   


