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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, trimis comisiei spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. Plx.28 din 09 

februarie 2015 şi înregistrat cu nr.4c-27/279 din 10 februarie 2015.  

   

    
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
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R A P O R T     

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 

nr.107/1996 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi art.115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 

nr.107/1996, trimis cu adresa nr.Plx.28 din 09 februarie 2015 şi înregistrat cu 

nr.4c-27/279 din 10 februarie 2015.  

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1167/14.10.2014); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru afaceri europene (4c-

19/65/17.02.2015). 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii apelor 

nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a necesităţii 

adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile reglementări europene în acest 

domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care derivă 

din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, evitând, astfel, eventualele 

sancţiuni generate de nerespectarea legislaţiei europene. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

în şedinţa din 05 februarie 2015.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 

75, alineatele (1) şi (3) din Constituţia României. 
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia a examinat proiectul 

de Lege în şedinţa din 17 februarie 2015. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 21 membri ai 

Comisiei. 

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, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Dan Popescu – 

secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate de către 

membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii apelor nr.107/1996,  în forma adoptată de Senat. 

Conform prevederilor  art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, proiectul de lege examinat face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 
      PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 
 

    CARMEN ILEANA MOLDOVAN                     VASILE DANIEL SUCIU  
      
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Andreea Negulescu 


