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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
 
 

 

 
  
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr.241/2006, trimis spre examinare pe fond, Comisiei pentru industrii 

și servicii și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu 

adresa nr.PLx.29/2022 din 9 februarie 2022. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor organice. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 

 
    PREȘEDINTE,           PREȘEDINTE, 
   

 
   Sándor Bende      Simona Bucura-Oprescu 

 
 

Comisia pentru industrii și servicii 
 
București, 09.06.2022 
Nr. 4c-3/78/2022 

 Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului 
București, 09.06.2022 
Nr. 4c-7/36 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
 

 
  

 

 
 
 

 
R A P O R T   C O M U N 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în 

procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, transmis cu 

adresa nr.P.L.x. 29/2022 din 9 februarie 2022, înregistrat la Comisia pentru 

industrii și servicii sub nr.4c-3/78/2022 din 9 februarie 2022, iar la Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului sub nr.4c-7/36 din 9 

februarie 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1053/30.12.2021, avizează 

favorabil proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate 

de inițiator. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din 7 februarie 2022. 

Comisia pentru industrii și servicii 
 
București, 09.06.2022 
Nr. 4c-3/78/2022 

 Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului 
București, 09.06.2022 
Nr. 4c-7/36 
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Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu 

și echilibru ecologic, cu avizele nr.PLx 29/2022 din 22 februarie 2022, respectiv 

nr.4c-8/138 din 22 martie 2022, au avizat favorabil proiectul de lege. 

  Ordonanța de urgență supusă adoptării are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă 

și canalizare nr.241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Modificările propuse vizează asigurarea sustenabilităţii financiare a 

infrastructurii de apă şi canalizare, creşterea gradului de racordare la sistemele 

publice de alimentare cu apă şi canalizare existente, reglementarea sistemelor 

individuale adecvate şi stabilirea condiţiilor de descărcare a apelor uzate din 

acestea în resursele de apă, reducerea/eliminarea poluării cu ape uzate menajere, 

implementarea unei metodologii de ajustare a prețurilor/tarifelor pentru 

serviciile publice de alimentarea cu apă și de canalizare, pe baza strategiei 

tarifare aferentă planului de afaceri. Proiectul de Lege va contribui la accelerarea 

implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane şi a 

Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 

modificată şi completată prin Directiva (EU) 2015/1787 şi Directiva (EU) 

2020/2184. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 

examinat proiectul de lege în ședința din data de 8  martie 2022, iar membrii 

Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 

data 8 iunie 2022. 

La lucrările Comisei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor domnul Gheorghe Constantin – director, iar la lucrările 

Comisiei pentru industrii și servicii au participat, în calitate de invitați, din 

partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice doamna 

Vasilica Baciu – director, din partea Autorității Naționale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice domnul Ionel Tescaru – 
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președinte, iar din partea Ministerului Finanțelor doamna Simona Mățăoanu – 

consilier și domnul Cristian Dincă – consilier. 

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și ale Comisiei pentru industrii și servicii au fost prezenți deputați 

conform listelor de prezență. 

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, în forma adoptată 

de Senat. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor organice. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 

PREȘEDINTE,    PREȘEDINTE,   
 

Sándor Bende         Simona Bucura-Oprescu 
 
 
 
 
 
SECRETAR,    SECRETAR, 
 

  Oana-Marciana Özmen      Oana-Alexandra Cambera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Isabela-Patricia Robe     Șef serviciu, Cristian Bitea 
         Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 


