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                                                                                               18.04.2018 
                                                                          
 

PROCES VERBAL 
din 17, 18 și 19 aprilie 2018 

 
 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 17, 18 și 19 aprilie a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 17, 
18 și 19 aprilie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 
membri ai comisiei. 

 Domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea 
Cornel(USR) au absentat de la lucrarile comisiei. 

La şedinţa din data de 17 aprilie a.c. a participat în calitate de invitat 
doamna doamna Adriana Petcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor 
și Pădurilor. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 17 aprilie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

SESIZĂRI ÎN FOND  

 1. PL-x nr.275/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri în 
domeniul protecţiei apelor.  

 2. PL-x nr.211/2011 Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii apelor nr.107/1996. 

 3. PL-x nr.32/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
apelor nr.107/1996. 

 La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
unele măsuri în domeniul protecţiei apelor (PL-x nr.275/2017).  
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor de 
autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, pentru folosinţele de 
apă care au în curs de realizare sau urmează să realizeze investiţii pentru 
infrastructura de apă uzată, autorizaţiile urmând a-şi păstra valabilitatea 
atâta timp cât sunt respectate termenele de realizare a lucrărilor înscrise în 
acestea, dar nu mai mult de 5 ani, după expirare, în următoarea autorizaţie, 
urmând a se înscrie valorile din tabelul nr.1 din Anexa 1 la Hotărârea 
Guvernului nr.188/2002. 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul 
de lege. Guvernul susține adoptarea proiectului de lege. În urma dezbaterilor 
membrii comisiei au hotărât  cu majoritate de voturi întocmirea unui 
raport de adoptare a proiectului de lege cu amendamente admise si 
amendamente respinse.  

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x nr.211/2011). 

Proiectul de Lege  urmăreşte îndreptarea erorilor de fond şi de formă 
cauzate de modificările şi completările legii sus menţionate, care au afectat 
caracterul unitar al acesteia, ajungandu-se la crearea unor antinomii în 
cuprinsul său.  

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul 
de lege. Guvernul  nu susține  adoptarea proiectului de lege ca urmare a 
emiterii OUG 78/2017. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât  cu 
majoritate de voturi întocmirea unui raport de preliminar de respingere 
a proiectului de lege. Raportul preliminar va fi înaintat Comisie pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.  

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x nr.32/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
apelor nr.107/1996, în sensul creării cadrului legislativ pentru protejarea şi 
conservarea stării apelor pe sectoarele de cursuri de apă care nu sunt 
afectate de activităţi umane, asigurându-se astfel o mai bună aplicare a 
dispoziţiilor Directivei 92/43/CEE şi, în acelaşi timp, se realizează cadrul 
necesar pentru eliminarea impactului negativ al inundaţiilor, prin eliminarea 
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interdicţiei de realizare a unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor în 
zonele inundabile, şi prin corelarea planurilor de management ale districtelor 
bazinelor hidrografice, fapt ce va contribui şi la creşterea gradului de 
absorbţie a fondurilor europene. 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul 
de lege. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât  cu unanimitate 
de voturi întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege cu 
amendamente admise.  

 Lucrările Comisiei din data de 18 și 19 aprilie a.c. s-au desfăşurat în 
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege 
şi a altor documente înregistrate la Comisie. 

 

 

 

 

      PREŞEDINTE                         SECRETAR 
                       Ion CUPĂ                                Gheorghe-Dănuț BOGDAN 

 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
 Alina Alexandriuc 


