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COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 11.03.2014 
Nr. 4c-27/23 

                          
 
 
 
 
                              Către, 
                                       BIROUL PERMANENT AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea alin.(1) al art.11 din Legea nr.107/1996 – Legea apelor, trimisă 

comisiei spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. Plx.596 

din 16 decembrie 2013 şi înregistrată cu nr.4c-27/23 din 26 februarie 2014. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 11.03.2014 
Nr. 4c-27/23 

 
R A P O R T    

 
   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 pentru mediu şi echilibru ecologic a fost 

sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu propunerea 

legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea nr.107/1996 – 

Legea apelor, trimisă cu adresa nr.Plx.596 din 16 decembrie 2013 şi 

înregistrată cu nr.4c-27/23 din 26 februarie 2014.  

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1043/27.09.2013); 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.4c-11/1511/12.02.2014); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice (nr.4c-4/56/17.02.2014); 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.291/14.02.2014). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.11 alin.(1) din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul ca în lacurile de acumulare folosite ca sursă pentru 

alimentări cu apă potabilă, alături de piscicultura practicată în regim natural, 

fără furajarea peştilor şi fără aplicarea fungicidelor sau a oricăror 

medicamente veterinare, să se poată practica şi activitatea de piscicultură cu 
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administrare de furaje, dar numai în cazul în care nu este influenţată 

calitatea apelor din aval şi în conformitate cu reglementărilor în vigoare. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

decembrie 2013, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 

legislative întrucât este lipsită de obiect în raport cu reglementarea 

prevăzută la alin.(2) al art.11 din Legea nr.107/1996 care interzice în mod 

expres ca în lacurile de acumulare folosite ca sursă pentru alimentări cu apă 

potabilă să se poată practica piscicultura cu administrare de furaje. 

De asemenea, 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 raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisia a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 11 

martie 2014. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 20 

membri ai comisiei. 

Raportul de respingere al comisiei a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

                  SECRETAR, 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
 

VASILE DANIEL SUCIU 

    
             

  
 


