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Către,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de
Lege

pentru

modificarea

şi

completarea

art.42

din

Legea

apelor

nr.107/1996, trimis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi, pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr. PLx.151 din
29 mai 2012.

PREŞEDINTE,
Bogdan CANTARAGIU

VICEPREŞEDINTE,
Florin IORDACHE
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RAPORT

COMUN

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.42
din Legea apelor nr.107/1996
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi împreună cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate spre
dezbatere, în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
art.42 din Legea apelor nr.107/1996, trimis cu adresa nr.PL-x151 din 29 mai
2012, înregistrată cu 31/368 din 30 mai 2012, respectiv nr.26/123 din 29 mai
2012.
La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere:


avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.1280 din 5 decembrie
2012);



avizul negativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice (nr.24/211 din 14.06.2012);



punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.561/28.03.2012).
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare

modificarea art.42

din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul că, în situaţia în care un curs de apă îşi formează o nouă albie, albia
veche să treacă în proprietatea fondului pe care aceasta s-a format.
În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, examinarea
proiectului de Lege a avut loc în şedinţa comună a celor două Comisii sesizate
în fond, în data de 25 septembrie 2012.
În urma dezbaterii, membrii celor două Comisii sesizate în fond au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor
respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.42 din
Legea apelor nr.107/1996, întrucât art.496 din vechiul Cod Civil, de la care
derogă art.42 alin.(2) din legea în vigoare, este invocat în mod eronat,
deoarece vizează o altă ipoteză juridică decât cea avută în vedere de iniţiatori,
şi anume schimbarea cursului apei. Astfel, acest articol prevede că sunt ale
proprietarilor riverani pământurile lăsate de apele curgătoare, când ele se
retrag pe nesimţite de la unul din ţărmuri şi se îndreaptă către celălalt ţărm.
Or, derogarea ar fi trebuit să se fi făcut de la art.502, potrivit căruia dacă un
fluviu sau râu îşi face un nou curs părăsind vechea sa albie, această albie se
împarte între proprietarii mărginari.
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice,

conform

art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
Din numărul total de 28 membri ai Comisiei pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic

au participat la şedinţă

27 deputaţi iar din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi au participat 18 deputaţi.
Raportul comun de respingere al comisiilor a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege este adoptat de Senat în şedinţa din 21 mai 2012, în
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III–a din Constituţia României,
republicată.
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Bogdan CANTARAGIU

SECRETAR,
Gheorghe CIOCAN

Consilier parlamentar,
Iulia Toader

VICEPREŞEDINTE,
Florin IORDACHE

SECRETAR,
Gabriel ANDRONACHE

Consilier parlamentar,
Paul Şerban
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