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R A P O R T     

privind  cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României 

asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 

 

În conformitate cu prevederile art. 137 alin.(2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată în 

vederea întocmirii unui raport privind Cererea de reexaminare a Preşedintelui 

României asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, 

cerere trimisă cu adresa nr. Plx.28 din 13 mai 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-

27/113 din 14 mai 2015. 

Legea adoptată de Parlamentul României a fost transmisă spre promulgare 

Preşedintelui României în data de 13 martie 2015, cu respectarea prevederilor 

art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

La data de 03 aprilie 2015, Preşedintele României s-a adresat 

Parlamentului cu cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii apelor nr.107/1996. 

În şedinţa din data de 11 mai  2015, Senatul,  în calitate de primă Cameră 

sesizată, a respins cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României 

şi a adoptat Legea pentru modificarea şi completarea Legii apelor 

nr.107/1996, în forma trimisă spre promulgare, cu respectarea prevederilor 

art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia a dezbătut cererea de reexaminare în şedinţa din 26 mai 
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2015. La dezbateri au fost prezenţi 12 deputaţi din totalul de 21 de membri 

ai Comisiei. 

În urma dezbaterii cererii de reexaminare şi a legii adoptate de Senat în urma 

reexaminării, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi 

pentru respingerea cererii de reexaminare şi 1 vot contra respingerii cererii 

de reexaminare), să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea cererii de 

reexaminare formulată de Preşedintele României şi adoptarea Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, în forma trimisă spre 

promulgare în data de 13 martie 2015.  

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi al art.92 

alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

Prin conţinutul său normativ, Legea se încadrează în categoria legilor 

ordinare. 

 

 

 
      PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 
 

    CARMEN ILEANA MOLDOVAN                     VASILE DANIEL SUCIU  
      
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Andreea Negulescu 


