
•marnu■ PCR'
i .<ySENAt

(^enoyt
oynayyitey

Comisia pentru ape, pdduri, 

pescuit p fond cinegetic
Nr.XXXIII/ 110/22.09.2020

RAPORT
la

Propunerea legislativa pentru modiflcarea completarea Legii
nr.107/1996 - Legea apelor 

(L602/2020)

in conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, 

republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru ape, paduri, 

pescuit fond cinegetic prin adresa L602/2020 din data de 22.09.2020, a fost 

sesizata de catre Biroul Permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i 
elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modiflcarea 

completarea Legii nr.107/1996 - Legea apelor, initiata de: 

deputat PSD; Coco^ Vasile - deputat PSD; Neata Eugen - deputat PSD; Nita Nicu - 

deputat PSD; Ote^anu Daniela - deputat PSD; Pale Ddnut - deputat PSD; Popa 

^tefan-Ovidiu - deputat PSD; Simian Lucian-Eduard - deputat PSD; Stanescu 

Alexandra - deputat PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modiflcarea §i 

completarea art.ll din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile ?! 

completarile ulterioare, in vederea dezvoltarii acvaculturii ^i a cre§terii 
importantei economice a acestei activitati.
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Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa a transmis un aviz 

favorabil, cu observatii propuneri.
Consiliul Economic $1 Social a analizat propunerea legislativa ^i a 

transmis un aviz nefavorabil.
In conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, 

republicat, cu modificarile ^i completarile ulterioare, la dezbaterea propunerii 

legislative a participat domnul Gheorghe Constantin de la Ministerul Mediuiui, 
Apelor §i Padurilor.

In §edinta din data de 07.10.2020, membrii comisiei au dezbatut §i au 

hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenti, sa adopte un raport de 

respingere.
In consecinta, Comisia pentru ape, paduri, pescuit §i fond cinegetic supune 

spre dezbatere §1 adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere §i 
propunerea legislativa.
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In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor ordinare ^i urmeaza a fi supusa dezbaterii §i adoptarii 
plenului Senatului, in conformitate cu prevederile art. 76alin.[2] din Constitutia 

Romaniei, republicata.
Potrivit art.75 alin.(l] din Constitutia Romaniei, republicata §i ale art.92 

alin.[7) pctl din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.
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