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PROCES VERBAL 
din 4 octombrie 2017 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
4 octombrie a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4 
octombrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei, fiind absenți:  doamna deputat Pană Doina-Adriana (PSD) și domnul 
deputat Varga Glad-Aurel (PNL). 

La şedinţa din data de 4 octombrie a.c. a participat în calitate de invitat 
doamna Adriana Petcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor.  

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, preşedintele 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor. 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 4 octombrie a.c. au figurat 
următoarele: 

SESIZĂRI ÎN FOND 

      1. PL-x  400/2016  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
apelor nr.107/1996    

     2. Pl-x 290/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii apelor nr.107/1996  

  La punctul 1 al ordinii de zi  a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x  400/2016). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea posibilităţii legale 
ca autorităţile administraţiei publice centrale să poată concesiona sau închiria 
parte din luciul de apă al mării teritoriale, în vederea realizării acvaculturii marine 
practicată în viviere, precum şi prevederea unor amenzi contravenţionale pentru 
poluarea mediului marin, din activităţi de acvacultură realizată in vivere, inclusiv 



creşterea unor specii pentru care nu se deţine o autorizaţie din partea autorităţilor 
publice abilitate.  

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de lege.  Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negativ proiectul de lege 
iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi  
întocmirea unui raport de respingere. 

  La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (Pl-x 290/2017). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996, urmărindu-se reglementarea dreptului de 
uz pentru construcţiile de interes public sau de interes privat care ocupă anumite 
terenuri aflate în proprietatea publică a statului, în sensul că, pentru construcţiile 
de interes naţional, judeţean sau local care ocupă terenuri proprietate publică a 
statului, reprezentând albie minoră, traversări de cursuri de apă, prize de captare, 
praguri de stabilizare a talvegului în zona traversărilor şi lucrări de apărare a 
obiectivelor de interes public, dreptul de uz se exercită în mod gratuit, pe durata 
existenţei obiectivelor, respectiv pentru construcţiile de interes privat care ocupă 
terenuri proprietate publică a statului albie minoră, dreptul de uz se obţine în 
urma unei proceduri de concesionare. 

 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea 
legislativă.  Guvenul nu susține adoptarea. În urma dezbaterilor, membrii comisiei 
au hotărât cu unanimitate de voturi  întocmirea unui raport de respingere. 
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