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AVIZ 

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 

107/1996 – Legea apelor 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 
107/1996 – Legea apelor, trimisă cu adresa nr. Pl x 596 din 16 decembrie 2013 şi 
înregistrată cu nr. 4c-11/1511  din 17 decembrie 2013. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 10 decembrie 2013. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 12 februarie 2014. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 11 alin. (1) 
din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, intervenţia legislativă fiind argumentată în 
Expunerea de motive prin faptul că actuala prevedere a articolului privind practicarea 
pisciculturii în lacurile de acumulare aduce prejudicii substanţiale activităţii economice a 
mai multor Direcţii silvice. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ nr. 
1043  din 27 septembrie 2013. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că prevederile  legale în vigoare referitoare la 
domeniul de reglementare a iniţiativei legislative sunt suficiente şi clare nefiind nevoie de 
modificarea acestora. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate  de voturi, avizarea negativă a acestei iniţiative legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă  face parte 
din categoria legilor ordinare.  
 
 
                              VICEPREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 

 
                         Ciprian Nicolae NICA                    Theodor-Cătălin NICOLESCU                          

 
 

 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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