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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

 
     
     

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Propunerii 
legislative pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și 
canalizare nr.241/2006, trimisă spre examinare pe fond, Comisiei pentru 
industrii și servicii și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului cu adresa nr.Plx.65/2019 din 25 februarie 2019. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 
 
 
 
 

            PREȘEDINTE,           PREȘEDINTE, 
   

 
    Iulian Iancu        Florin-Claudiu Roman 

 
 

 

Comisia pentru industrii și servicii 
 
București, 26.03.2019 
Nr. 4c-3/54/2019 

 Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului 
București, 19.03.2019 
Nr. 4c-7/59 

simona.tarzioru
comisii
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
 

 

 
 
 
 

R A P O R T   C O M U N 
asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii serviciului de alimentare 

cu apă și canalizare nr.241/2006 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 
au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea 
Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006, transmisă cu adresa 
nr.Plx. 65/2019 din 25 februarie 2019, înregistrată la Comisia pentru industrii și 
servicii sub nr.4c-3/54/2019 din 26 februarie 2019 și la Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului sub nr.4c-7/59 din 26 februarie 2019. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1054/7.11.2018, avizează negativ 
propunerea legislativă. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 18 februarie 2018. 
  Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu avizul nr.4c-13/146/2019 
din 12 martie 2019, avizează negativ propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată, 
în sensul instituirii obligației persoanelor care nu se racordează la serviciul 
public de canalizare de a face dovada „că nu poluează solul și pânza de apă 
freatică”. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat propunerea 
legislativă în ședința din 19 martie 2019, iar membrii Comisiei pentru industrii și 
servicii au examinat propunerea legislativă în ședința din 26 martie 2019. 
  La lucrări au fost prezenți din partea Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 23 deputați din totalul de 23 deputați, iar din partea 
Comisiei pentru industrii și servicii au fost prezenți 19 deputați din totalul de 20 
deputați. 

La lucrările Comisei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice domnul Lucian Roșca – secretar de stat și doamna 
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Vasilica Baciu - director, iar la cele ale Comisiei pentru industrii și servicii au 
participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice domnul Nicolae Tudose – secretar de stat și doamna Vasilica 
Baciu - director. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, 
membrii celor două comisii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii 
serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006, din următorul considerent: 
Legea nr.241/2006, republicată, la alin.(14) al art.31, cuprinde deja obligativitatea 
utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de 
alimentare cu apă, de a se racorda la sistemele publice de canalizare, dacă aceștia nu 
dețin stații de epurare avansată, iar adoptarea inițiativei ar conduce la instituirea unor 
reglementări paralele interzise de normele de tehnică legislativă. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera decizională pentru 
această propunere legislativă este Camera Deputaților. 
 
 
 
 
 
 
 
 

           PREȘEDINTE,       PREȘEDINTE,   
 

  Iulian Iancu         Florin-Claudiu Roman  
 
 
 
 
 
 
 
SECRETAR,    SECRETAR, 
 

          Roxana Mînzatu               Simona Bucura-Oprescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Isabela Patricia Robe     Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 


