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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București 16.01.2017 
Nr.4c-6/419/2016 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI 
SERVICII 

 
București 16.01.2017 

Nr.4c-3/390/2016 
 

 
   Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, transmisă Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea 

teritoriului și Comisiei pentru industrii și servicii, pentru dezbatere în fond, cu 

adresa nr. Plx 408 din 3 octombrie 2016. 

 
 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
 

CRISTIAN BUICAN 
 

IULIAN IANCU 
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R A P O R T   C O M U N 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.51 din 

08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administrație publică şi amenajarea 

teritoriului și Comisia pentru industrii și servicii, au fost sesizate spre dezbatere 

în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.51 din 

08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, transmisă cu 

adresa nr. Plx 408 din 3 octombrie 2016, înregistrată la Comisia pentru 

administrație publică şi amenajarea teritoriului cu nr.4c-6/419/14.10.2016 și la 

Comisia pentru industrii și servicii cu nr.4c-3/390/2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 26 septembrie 2016. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. 

 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

•   avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.340/13.04.2016)  

•   avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci (nr.4c-

2/639/11.10.2016) 
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•   avizul favorabil al Comisiei juridice, de dsciplină și imunități (nr.4c-

11/1067/4.10.2016) 

•  punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1371/21.07.2016) 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice în sensul redefinirii 

termenului de „operator regional”, al eliminării serviciului de transport public 

local din categoria serviciilor pentru care Autoritatea Naţională de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice este autoritate 

de reglementare competentă, precum şi unele modificări cu privire la operatorii 

care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţe separate, în 

data de 18 octombrie 2016 de către Comisia pentru industrii și servicii și în 

data de 16 ianuarie 2017 de către Comisia pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului.  

Din numărul total de 18 membri ai Comisiei pentru industrii și servicii, au 

participat la ședință 18 deputați, iar din numărul total de 24 membri ai Comisiei 

pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului au participat la ședință 

20 deputați. 

În urma dezbaterilor s-a constatat că existența unui cadru instituțional 

adecvat și respectarea politicii de regionalizare în aria fiecărui proiect a 

reprezentat o condiție de aprobare a finanțării proiectelor în cadrul POS Mediu 

2007-2013, fiind menținută ca și cerință esențială inclusiv pentru aprobarea 

proiectelor finanțate prin POIM 2014-2020. Regionalizarea reprezintă un aspect 

cheie al politicii de dezvoltare a sectorului serviciilor comunitare de utilități 

publice, având ca scop îmbunătățirea performanțelor din sector atât printr-un 

management de calitate, cât și prin dezvoltarea unor economii de scară. Prin 

adoptarea inițiativei legislative s-ar periclita utilizarea fondurilor europene 

nerambursabile acordate prin POS Mediu în perioada de programare 2007-

2013, precum și absorbția fondurilor ce urmează a fi alocate prin POIM în 

perioada 2014-2020. 
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         În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii 

sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

                        

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
 

CRISTIAN BUICAN 
 

IULIAN IANCU 

 

 

 

 
Șef serviciu, Sofia Chelaru                                                                                     Consilier parlamentar, Cristina Neicu 
Consilier parlamentar, Roxana Feraru  Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 
 


