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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 05.10.2017 
                                                                                       Nr.4c-27/688                           

 
 
   Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

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

mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr.PLx.400 din 03 octombrie 2016 și 

înregistrat cu nr.4c-27/375/04.10.2016.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 

ION CUPĂ

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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Bucureşti, 05.10.2017 
                                                                                       Nr.4c-27/688 

                                                                                                                     
R A P O R T 

 
asupra proiectului de Lege 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, Comisia 

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

procedură obișnuită, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii apelor nr.107/1996, trimis cu adresa nr. PLx.400 

din 03 octombrie 2016 şi înregistrat cu nr.4c-27/375/04.10.2016. 

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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul 

de Lege în ședința din data de 26 septembrie 2016.  

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.  
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ (nr.222/16.03.2016), avizul favorabil al 

Comisiei juridică, de disciplină și imunitate (4c -11/1059/18.10.2016), 

precum și avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului (4c-6/422/21.02.2017). 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege 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 unanimitate de voturi, respingerea proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, întrucât în tot 

cuprinsul Legii nr. 107/1996, se uzitează doar termenul ”piscicultură”, ci 

nu cel de ”acvacultură”. Soluția propusă de inițiator este lipsită de claritate 

şi previzibilitate, având în vedere că nu se înţelege concret ce se 

urmăreşte, respectiv, doar înlocuirea unui termen intr-un anumit context 

sau instituirea unei noi reglementări. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor organice. 

 

       

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
ION CUPĂ  PETRU FARAGO  

                                                                                       
Consilier parlamentar, 
 Andreea Negulescu
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