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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 05.10.2017 
                                                                                       Nr.4c-27/689                           

 
 
   Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, trimisă Comisiei pentru 

mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr. Plx.290 din 18 septembrie 2017 și 

înregistrată cu nr.4c-27/632/19.09.2017.  

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ION CUPĂ

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�


 
 

 1 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 05.10.2017 
                                                                                       Nr.4c-27/689 
                                                                                                                      

R A P O R T 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii apelor nr.107/1996 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comi sia 

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

procedură obișnuită, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii apelor nr.107/1996, trimisă cu adresa nr.Plx.290 din 

18 septembrie 2017 şi înregistrată cu nr.4c-27/632/19.09.2017. 

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. 

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

legislativă în ședința din data de 12 septembrie 2017.  
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Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională.  

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ (nr.263/25.04.2016). 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat propunerea legislativă în 

şedinţa din 4 octombrie 2017. 

Din numărul total de 17 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic au fost prezenți la dezbatere 12 deputaţi. 

La dezbateri a participat în calitate de invitat, conform prevederilor 

art.54 şi art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, doamna Adriana Petcu, secretar de 

stat în cadrul Ministerului Mediului.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), respingerea propunerii 

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

întrucât iniţiativa legislativă creează premisele unor vicii de 

neconstituţionalitate prin raportare la principiul constituţional al legalităţii 

consacrat de prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţia României. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice. 

        

 
PREŞEDINTE, SECRETAR, 

ION CUPĂ  PETRU FARAGO  

  

                                                                                
Consilier parlamentar, 
 Andreea Negulescu
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