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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii

                                                             Bucure”ti, 28.10.1998
                                                                                           Nr. 806/XVIII/3

A V I Z
asupra proiectului Legii serviciilor publice

de gospodªrie comunalª

Cu adresa nr.269/21.09.1998, Secretarul General al Camerei Deputaþilor,
conform art.86 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, a sesizat pentru examinare ”i
avizare, Comisia pentru industrii ”i servicii  cu proiectul Legii serviciilor publice de
gospodªrie comunalª.

˛n urma examinªrii în ”edinþele din 13.10.1998, 21.10.1998 ”i
27.10.1998, Comisia a hotªrât supunerea spre dezbaterea ”i adoptarea plenului
Camerei Deputaþilor a proiectului de lege, cu amendamente admise cuprinse în
Anexa nr.1 ”i amendamente respinse cuprinse în Anexa nr.2.

PRE“EDINTE,                                      SECRETAR,

                Dan Ioan Popescu                                     Istvan Antal

    Exp.parlam.
Dr.Cristina Bªlªnescu
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                          Anexa nr.1

A M E N D A M E N T E         A D M I S E
la proiectului Legii serviciilor publice de gospodªrie comunalª

Nr.
crt.

Text iniþial Amendament propus
Autorul

Motivaþie

1. Art.3 (2) Sistemele publice de gospodªrire
comunalª, inclusiv terenurile aferente, fiind de
folosinþª, interes sau utilitate publicª aparþin, prin
natura lor, sau potrivit legii, domeniului public al
unitªþilor administrativ-teritoriale.

(3) Dacª amplasarea ”i realizarea sistemelor
publice de gospodªrire comunalª, respectiv
dezvoltarea celor existente, impun ocuparea
definitivª a unor terenuri sau dezafectarea unor
clªdiri, altele decât cele aparþinând domeniului
public, acestea vor fi trecute în proprietatea
publicª, potrivit legii.

Comisia propune eliminarea. Sunt prevªzute
dispoziþiile alin.(2) ”i
(3) în legile de bazª,
respectiv Legea
expropierii pentru cauzª
de utilitate publicª ”i
Legea privind
proprietatea publicª ”i
regimul juridic al
acesteia.

2. Art.5 literª nouª Art.5 lit.j) principiul
asigurªrii mediului concurenþial;

Dep. Dan Nica
Dep. Romulus Moucha

Eliminarea
tendinþelor de monopol.
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3. Art.6 lit.e) dreptul de a se adresa,

direct sau prin intermediul unor asociaþii,
autoritªþilor administraþiei publice sau
instanþelor judecªtore”ti în vedere
prevenirii sau reparªrii unui prejudiciu
direct sau indirect.

Art.6 lit.e) dreptul de a se adresa, direct sau
prin intermediul unor organizaþii non-
guvernamentale, autoritªþilor administraþiei
publice sau instanþelor judecªtore”ti în vedere
prevenirii sau reparªrii unui prejudiciu direct sau
indirect.

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Pentru a pªstra
terminologia
utilizatª în cuprinsul
lit.c) ”i d).

4. Art.7 Statul sprijinª, prin mªsuri
legislative ”i economice, dezvoltarea ”i
îmbunªtªþirea cantitativª ”i calitativª a
serviciilor publice de gospodªrie
comunalª, precum ”i a infrastructurii
edilitare a localitªþilor.

Art.7 Statul sprijinª, prin mªsuri legislative
”i economice, asigurarea, dezvoltarea ”i
îmbunªtªþirea cantitativª ”i calitativª a serviciilor
publice de gospodªrie comunalª, precum ”i a
infrastructurii edilitare a localitªþilor.

Dep.Ioan Bivolaru

Pentru întªrirea
reglementªrii, statul
are obligaþia
dezvoltªrii
serviciilor publice.

5. Art.8 (1) Autoritªþile administraþiei
publice locale au dreptul de a înfiinþa,
dezvolta, extinde, moderniza ”i/sau
reabilita servicii ”i sisteme publice de
gospodªrie comunalª, precum ”i de a
organiza, coordona ”i controla
exploatarea ”i funcþionarea acestora.

Art.8 (1) Autoritªþile administraþiei publice
locale înfiinþeazª, dezvoltª, extind,
modernizeazª ”i/sau reabiliteazª servicii ”i
sisteme publice de gospodªrie comunalª,
organizeazª, coordoneazª ”i controleazª
exploatarea ”i funcþionarea acestora.

Dep.Ioan Bivolaru

O prevedere de
lege trebuie sª fie
imperativª.

6. Art.12 (2) lit.c) protejarea
domeniului public ”i a mediului
înconjurªtor, prin respectarea
reglementªrilor legale;

Art.12 (2) lit.c) protejarea domeniului
public ”i a mediului, prin respectarea
reglementªrilor legale;

Comisia pentru industrii ”i servicii.

Pentru a folosi
denumirea corectª
definitª în Legea
nr.137/995 a
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protecþiei mediului.

7. Art.13 (1) Serviciul public de
alimentare cu apª cuprinde totalitatea
activitªþilor, lucrªrilor ”i operaþiunilor
efectuate în scopul captªrii, tratªrii,
transportului, înmagazinªrii ”i distribuirii
apei potabile tuturor consumatorilor de pe
teritoriul localitªþilor.

Art.13 (1) Serviciul public de alimentare cu
apª cuprinde totalitatea activitªþilor, lucrªrilor ”i
operaþiunilor efectuate în scopul captªrii, tratªrii,
transportului, înmagazinªrii ”i distribuirii apei
tuturor consumatorilor de pe teritoriul localitªþilor.

Dep.Ioan Bivolaru

˛n acord cu titlul
secþiunii ”i pentru
folosirea denumirii
generale care
cuprinde ”i apa
nepotabilª.

8. Art.15 (1) Apa potabilª distribuitª
prin sistemele publice centralizate de
alimentare cu apª este destinatª, cu
prioritate, satisfacerii nevoilor populaþiei,
ale instituþiilor publice, a nevoilor publice
”i pentru stingerea incendiilor.

(2) Agenþii economici pot fi
alimentaþi din sistemul public centralizat
în mªsura în care acesta poate face faþª
solicitªrilor; în caz contrar, ei ª”i vor
asigura alimentarea cu apª potabilª din
surse proprii, realizate ”i funcþionând în
condiþiile legii.

Art.15 (1) Apa distribuitª prin sistemele
publice centralizate de alimentare cu apª este
destinatª, cu prioritate, satisfacerii nevoilor
populaþiei, ale instituþiilor publice, a nevoilor
publice ”i pentru stingerea incendiilor.

(2) Agenþii economici pot fi alimentaþi din
sistemul public centralizat în mªsura în care acesta
poate face faþª solicitªrilor; în caz contrar, ei ª”i
vor asigura alimentarea cu apª din surse proprii,
realizate ”i funcþionând în condiþiile legii.

Dep.Ioan Bivolaru

Idem pct.7.

9. Art.15 (3) Utilizarea apei potabile
”i pentru alte scopuri decât cele
menþionate mai sus se poate aproba, de
cªtre autoritatea publicª localª, numai n
mªsura în care existª disponibilitªþi faþª

Art.15 (3) Utilizarea apei potabile pentru
alte scopuri decât cele menþionate la alin.(1) se
poate aproba, de cªtre autoritatea publicª localª,
numai n mªsura în care existª disponibilitªþi faþª
de necesarul de apª potabilª al localitªþilor, stabilit

Pentru corelarea
textului alin.(3) cu
prevederile alin.(1).
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de necesarul de apª potabilª al
localitªþilor, stabilit conform prescripþiilor
tehnice în vigoare.

conform prescripþiilor tehnice în vigoare.
Dep.Ioan Bivolaru.

10. SECÞIUNEA 2 � Canalizarea
apelor uzate ”i meteorice ”i epurarea

acestora

SECÞIUNEA 2 � Canalizarea apelor
uzate ”i pluviale ”i epurarea acestora
Dep.Ioan Bivolaru

Pentru a utiliza
noþiunea uzualª în
domeniul canalizª-
rii.

11. Art.18 Serviciul public de
canalizare cuprinde totalitatea
activitªþilor, lucrªrilor ”i operaþiunilor
efectuate în scopul colectªrii,
transportului, epurªrii ”i evacuªrii într-un
receptor natural a apelor uzate, a apelor
meteorice ”i a apelor de suprafaþª
provenite de pe teritoriului localitªþilor.

Art.18 Serviciul public de canalizare
cuprinde totalitatea activitªþilor, lucrªrilor ”i
operaþiunilor efectuate în scopul colectªrii,
transportului, epurªrii ”i evacuªrii într-un receptor
natural a apelor uzate, a apelor pluviale ”i a apelor
de suprafaþª provenite de pe teritoriului
localitªþilor.

Dep.Ioan Bivolaru

Idem pct.10.

12. Art.21 (1) Sistemul public de
canalizare trebuie sª asigure, cu
precªdere, colectarea, transportul,
epurarea ”i evacuarea într-un receptor
natural a apelor uzate provenite de la
populaþie, instituþii publice ”i agenþi
economici beneficiari ai serviciului public
de alimentare cu apª potabilª, inclusiv a
apelor meteorice, dupª caz.

Art.21 (1) Sistemul public de canalizare
trebuie sª asigure, cu precªdere, colectarea,
transportul, epurarea ”i evacuarea într-un receptor
natural a apelor uzate provenite de la populaþie,
instituþii publice ”i agenþi economici beneficiari ai
serviciului public de alimentare cu apª potabilª,
inclusiv a apelor pluviale, dupª caz.

Dep.Ioan Biolvaru

Idem pct.10

13. Art.22 (1) Preluarea apelor uzate Art.22 (1) Preluarea apelor uzate provenite Pentru folosirea
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provenite de la agenþii economici
industriali sau alþi utilizatori având surse
proprii de apª, prin sistemele publice de
canalizare, se poate aproba numai în
mªsura în care capacitatea cosntrucþiilor
”i instalaþiilor componente nu este
depª”itª din punct de vedere hidraulic
”i/sau din punctul de vedere al încªrcªrii
în substanþe impurificatoare; în caz
contrar agenþii economici au obligaþia de
a gestiona ”i administra apele uzate
rezultate din propria activitate ”i care nu
pot fi preluate în sistemul public de
canalizare.

de la agenþii economici industriali sau alþi
utilizatori având surse proprii de apª, prin
sistemele publice de canalizare, se poate aproba
numai în mªsura în care capacitatea cosntrucþiilor
”i instalaþiilor componente nu este depª”itª din
punct de vedere hidraulic ”i/sau din punctul de
vedere al încªrcªrii în substanþe poluante; în caz
contrar agenþii economici au obligaþia de a
gestiona ”i administra apele uzate rezultate din
propria activitate ”i care nu pot fi preluate în
sistemul public de canalizare.

 Comisia pentru industrii ”i servicii

denumirii corecte,
definitª de Legea
nr.137/1995.

14. Art.22 (2) Apele uzate preluate în
sistemele publice de canalizare trebuie sª
îndeplineascª condiþiile cantitative ”i
calitative precizate prin avizele ”i
autorizaþiile de racordare conforme cu
reglementªrile tehnice în vigoare astfel
încât, prin natura ”i cantitatea substanþelor
impurificatoare conþinute, sª nu conducª
la :

Art.22 (2) Apele uzate preluate în sistemele
publice de canalizare trebuie sª îndeplineascª
condiþiile cantitative ”i calitative precizate prin
avizele ”i autorizaþiile de racordare conforme cu
reglementªrile tehnice în vigoare astfel încât, prin
natura ”i cantitatea substanþelor poluante
conþinute, sª nu conducª la :

Comisia pentru industrii ”i servicii

Idem pct.13.

15. Art.27  Preluarea de”eurilor
periculoase provenite de la agenþii
economici industriali sau de la alþi
producªtori nu se poate face de cªtre

Art.27  Se interzice preluarea de”eurilor
periculoase provenite de la agenþii economici
industriali sau de la alþi producªtori de cªtre
serviciul public de salubritate al localitªþii.

Dispoziþia
trebuie sª fie
imperativª.
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serviciul public de salubritate al
localitªþii. Colectarea, transportul ”i
neutralizarea acestora se face de cªtre
prestatori autorizaþi conform
reglementªrilor în vigoare.

Colectarea, transportul ”i neutralizarea acestora se
face de cªtre prestatori autorizaþi conform
reglementªrilor în vigoare.

Dep.Robert Raduly
Dep.Antal Istvan

16. Art.30 (2) Utilizarea energiei trmice
produsª ”i distribuitª prin sistemele
publice  ”i pentru alte scopuri decât cele
menþionate mai sus, se poate aproba de
cªtre autoritatea publicª localª numai în
mªsura în care existª disponibilitªþi faþª
de necesarul urban.

Art.30 (2) Utilizarea energiei trmice produsª
”i distribuitª prin sistemele publice  ”i pentru alte
scopuri decât cele menþionate mai sus, se poate
aproba de cªtre autoritatea publicª localª numai în
mªsura în care existª disponibilitªþi faþª de
necesarul pentru satisfacerea cerinþelor de la
alin.(1).

Dep.Robert Raduly
Dep.Antal Istvan

Pentru corelarea
cu prevederile
alin.(1).

17. Art.32 (2) e) dispecerate ”i dotªri
speciale de coordonare, intervenþie,
depanare ”i acþionare inclusiv în caz de
înzªpezire, accidente sau calamitªþi
naturale;

Art.32 (2) e) dispecerate ”i dotªri speciale de
coordonare, intervenþie, depanare ”i acþionare
inclusiv în caz de înzªpezire, accidente sau
dezastre;

Comisia pentru industrii ”i servicii

Pentru a folosi
denumirea definitª
de Legea privind
apªrarea împotriva
dezastrelor.

18. Art.32 alineat nou (3). Art.32 (3) Serviciul de transport public
local asigurª condiþii normale de confort în
transportul de persoane, corelând capacitªþile
de transport cu numªrul mediu preliminat de
pasageri la diferite ore ale zilei.

Dep.Dumitru Popescu

Practic în toate
aglomerªrile urbane
transportul public
local se face
ignorând confortul
minim necesar
pentru pasageri din
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lipsa corelªrii
capacitªþilor de
transport în
funcþiune cu cererile
publicului cªlªtor.
˛ndeplinind aceastª
obligaþie transportul
public s-ar alinia la
nivelul existent în
alte þªri.

19. Art.33 Extinderea sistemelor
existente precum ”i introducerea
transportului public local în noi localitªþi
se face în baza unor studii de specialitate
avizate de organismele competente
potrivit legii.

Art.33 Extinderea sistemelor existente
precum ”i introducerea serviciului de transport
public local în noi localitªþi se face cu promovara
cu prioritate a mijloacelor de transport
ecologice, în baza unor studii de specialitate
avizate de organismele competente potrivit legii.

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

˛n acord cu
art.32(1) ”i pentru
respectarea directi-
velor europene pre-
luate în O.G.
19/1997.

20. Art.34 Consiliile locale pot aproba,
prin hotªrâri ale acestora, subvenþionarea
activitªþii serviciului public de transport
urban în comun, de persoane, acordarea
unor facilitªþi persoanelor defavorizate, în
funcþie de resursele financiare de care
dispun, precum ”i acordarea facilitªþilor
unor categorii de persoane stabilite prin
lege.

Art.34 ˛n funcþie de resursele financiare de
care dispun, consiliile locale pot aproba, prin
hotªrâri ale acestora, subvenþionarea activitªþii
serviciului public de transport urban în comun, de
persoane, acordarea unor facilitªþi persoanelor
defavorizate, precum ”i acordarea facilitªþilor unor
categorii de persoane stabilite prin lege.

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Pentru claritatea
textului
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21. Art.35 (1) Administrarea domeniului
public cuprinde totalitatea activitªþilor
efectuate pentru: construirea,
modernizarea ”i întreþinerea strªzilor,
drumurilor, podurilor, viaductelor,
pasajelor rutiere ”i pietonale, asigurarea
iluminatului public, organizarea
circulaþiei rutirere ”i pietonale,
introducerea unor sisteme moderne de
semnalizare ”i dirijare a circulaþiei;
întreþinerea zonelor verzi, a parcurilor ”i
grªdinilor publice, a terenurilor de sport, a
locurilor de agrement, a terenurilor de
joacª pentru copii, a lacurilor, ”trandurilor
”i bazelor de odihnª ”i agrement,
asigurarea curªþeniei pieþelor, târgurilor,
oboarelor ”i a celorlalte locuri publice,
îndepªrtarea zªpezii, combaterea formªrii
poleiului ”i a gheþii, organizarea
parcªrilor, a locurilor de afi”aj ”i reclame.

Art.35 (1) Administrarea domeniului public
cuprinde totalitatea activitªþilor efectuate pentru:
construirea, modernizarea ”i întreþinerea strªzilor,
drumurilor, podurilor, viaductelor, pasajelor
rutiere ”i pietonale, asigurarea iluminatului public,
organizarea circulaþiei rutirere ”i pietonale,
introducerea unor sisteme moderne de semnalizare
”i dirijare a circulaþiei; întreþinerea zonelor verzi, a
parcurilor ”i grªdinilor publice, a terenurilor ”i
sªlilor de sport, a patinoarelor, a locurilor de
agrement, a terenurilor de joacª pentru copii, a
lacurilor, ”trandurilor ”i bazelor de odihnª ”i
agrement, asigurarea curªþeniei pieþelor, târgurilor,
oboarelor ”i a celorlalte locuri publice,
îndepªrtarea zªpezii, combaterea formªrii poleiului
”i a gheþii, organizarea parcªrilor, a locurilor de
afi”aj ”i reclame.

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Pentru a asigura
administarea acestor
categorii de cªtre
autoritªþile publice
locale.

22. Art.35 alin.(2) ˛n noþiunea de alte
servicii publice sunt cuprinse acele
activitªþi de gospodªrie comunalª ce au ca
obiect: prestªri de servicii cuprinzând bªi
publice, sªli de gimnasticª ”i fizioterapie,
sªli de sport, patinoare, pârtii ”i instalaþii
de schi, transport pe cablu, campinguri,

Art.35 alin.(2) ˛n noþiunea de alte servicii
publice sunt cuprinse acele activitªþi de gospodªrie
comunalª ce au ca obiect: prestªri de servicii
cuprinzând bªi publice, sªli de gimnasticª ”i
fizioterapie, pârtii ”i instalaþii de schi, transport pe
cablu, campinguri, co”erit, ecarisaj, administrarea
cimitirelor ”i crematoriilor, grªdini zoologice, wc-

˛n acord cu
punctul 21 din
prezenta anexª.
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co”erit, ecarisaj, administrarea cimitirelor
”i crematoriilor, grªdini zoologice, wc-uri
publice ”i altele.

uri publice ”i altele.
Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

23. Art.35 alin.(3) nou Art.35 (3) Neîndeplinirea sau împlinirea
defectoasª a unor activitªþi din cele expuse mai
sus, care pot pune în pericol integritatea
corporalª ”i/sau viaþa ”i bunurile cetªþenilor
(inclusiv bunurile persoanelor juridice)
constituie contravenþie în domeniul gospodªriei
comunale dacª nu sunt sªvâr”ite în astfel de
condiþii încât potrivit legii penale sª fie
considerate infracþiuni.

Dep.Romulus Moucha

Neîndeplinirea
unor activitªþi ca de
exemplu combaterea
formªrii poleiului,
îndepªrtarea zªpezii
”i a gheþii sunt surse
certe de accidente,
pierderi de vieþi
omene”ti ”i bunuri.
Azi la ora actualª de
fapt nimeni nu este
vinovat de acestª
stare de lucruri.

24. Art.37 (1) Guvernul asigurª
realizarea politicii generale de gospodªrie
comunalª a statului în concordanþª cu
obiectivele strategiei de dezvoltare
economico-socialª a þªrii.

Art.37 (1) Guvernul asigurª realizarea
politicii generale de gospodªrie comunalª a
statului în concordanþª cu obiectivele strategiei
naþionale de mediu pentru dezvoltarea
durabilª.

Comisia pentru industrii ”i servicii

Aceastª
strategie existª ”i
este aprobatª de
Guvern, pe baza
Legii nr.137/1995,
în acord ”i cu
obligaþiile
internaþionale pe
care România ”i le-a
asumat
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25. Art.37 (3) g) stabilirea cadrului legal
în fixarea tarifelor ”i urmªrirea evoluþiei
acestora pentru serviciile publice cu
caracter de monopol natural.

Se eliminª Intrª în art.37
(4) în atribuþiile
Guvernului.

26. Art.37 (4) lit.d) nouª. Art.37 (4) d) Stabilirea cadrului legal în
fixarea tarifelor ”i urmªrirea evoluþiei acestora
pentru serviciile publice cu caracter de monopol
natural.

Comisia pentru industrii ”i servicii

˛n acord cu
pct.25 din prezenta
anexª.

27. Art.38 (2) d) concesionarea
serviciilor publice de gospodªrie
comunalª ”i a bunurilor aparþinând
patrimoniului public din infrastructura de
gospodªrie comunalª a localitªþilor,
respectiv judeþelor;

Art.38 (2) d) concesionarea serviciilor
publice de gospodªrie comunalª ”i a bunurilor
aparþinând patrimoniului public din infrastructura
de gospodªrie comunalª a localitªþilor, respectiv
judeþelor în conformitate cu reglementªrile
legale în vigoare;

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Racordare la
Legea privind
regimul
concesiunilor.

28. Art.38 (2) h) elaborarea ”i aprobarea
normelor locale ”i a regulamentelor de
funcþionare a prestatorilor de servicii,
privind reglementarea activitªþilor de
gospodªrie comunalª, pe baza
reglementªrilor cadru elaborate de
autoritatea centralª;

Art.38 (2) h) elaborarea ”i aprobarea
normelor locale ”i a regulamentelor de funcþionare
a prestatorilor de servicii, privind reglementarea
activitªþilor de gospodªrie comunalª, pe baza
reglementªrilor cadru elaborate de autoritatea
publicª centralª;

Dep.Robert Raduly

˛n concordanþª
cu Legea 69/1991 a
administraþiei
publice locale.

29. Art.43 (2) Delegarea gestiunii se
face prin licitaþie publicª sau încredinþare

Art.43 (2) Delegarea gestiunii se face în
condiþiile legii.

Pentru a se pune
de acord cu Legea
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directª, conform legii. Dep.Robert Raduly privind regimul
concesiunilor.

30. Art.47 Bunurile aparþinând
domeniului public, a cªror valoare a fost
inclusª în aceste acþiuni vor fi reintegrate
în patrimoniul public al unitªþilor
administrativ-teritoriale.

Art.47 (3) Bunurile aparþinând domeniului
public, a cªror valoare a fost inclusª în aceste
acþiuni vor fi reintegrate în patrimoniul public al
unitªþilor administrativ-teritoriale.

Comisia pentru industrii ”i servicii

Corecturª de
dactilografiere.

31. Art.48 (3) e) Se eliminª
Comisia pentru industrii ”i servicii

Corecturª de
dactilografiere.

32. Art.52 alin.(2) nou. Art.52 (2) Termenul de finalizare a acþiunii
de contorizare este de cinci ani de la data
intrªrii în vigoare a prezentei legi.

Dep.Romulus Moucha
Dep.Titu Gheorghiof

Neincluderea
unui termen ca obli-
gaþie de finalizare a
acþiunii ar lªsa arbi-
trariului ”i delªsªrii
acþiunile serviciilor
publice ”i admini-
straþiei vis-�-vis de
populaþie.

33. Art.52 (2) Pânª la finalizarea
acþiunii de contorizare se admite ”i
calculul consumurilor în sistem pau”al,
conform normelor în vigoare.

Devine alin.(3).
Dep.Romulus Moucha
Dep.Titu Gheorghiof

˛n acord cu
pct.32 din prezenta
anexª.

34. Art.55 Cantitªþile de apª înregistrate
de contoarele secundare montate pe

Art.55 (1) Cantitªþile de apª înregistrate de
contoarele secundare montate pe cheltuiala

Aparatul poate
fi perfect legal, dar
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cheltuiala proprietarilor vor fi luate în
considerare în mod obligatoriu la
defalcarea proporþionalª a consumurilor
de apª comune, dacª aparatele satisfac
cerinþele ”i condiþiile legale.

proprietarilor vor fi luate în considerare în mod
obligatoriu la defalcarea proporþionalª a
consumurilor de apª comune, dacª montajul ”i
aparatele satisfac cerinþele ”i condiþiile legale.

Dep. Romulus Moucha

montajul sªu nu.

35. Art.55 alin.(2) nou. Art.55 (2) Furnizorul este obligat ca în
termen de maxim 30 de zile de la data înaintªrii
cererii scrise a proprietarului apartamentului,
sª se pronunþe asupra îndeplinirii condiþiilor
legale privind montajul ”i aparatul utilizat.

Dep.Romulus Moucha

Pentru a-”i dilua
pierderile, în con-
ductele primare, fur-
nizorul (va) avea
tendinþa de a nu lua
în considerare apa-
ratele de mªsurª se-
cundare, montate de
proprietarii
apartamentelor.

36. Art.57 (2) Suma depusª drept
anticipaþie se restituie indexatª cu
coeficienþii Comisiei Naþionale de
Statisticª, la încetarea raporturilor
contractuale, dar numai dupª lichidarea
integralª a debitului faþª de
furnizor/prestator.

Art.57 (2) Suma depusª drept anticipaþie se
restituie indexatª cu indicele inflaþiei, în termen
de 15 zile de la data încetªrii raporturilor
contractuale, dar numai dupª lichidarea integralª a
debitului faþª de furnizor/prestator.

Dep.Robert Raduly
Dep.Antal Istvan

Pentru a include
un termen de
restituire a sumei
perceputª ca platª
anticipatª ”i pentru
precizarea indexªrii.

37. Art.59 Tarifele pentru plata
serviciilor se înscriu în contractele-
abonament de furnizare/prestare a
serviciilor. Odatª cu modificarea tarifelor

Art.59 Tarifele pentru plata serviciilor se
înscriu în contractele-abonament de
furnizare/prestare a serviciilor. Þinând seama de
modificarea tarifelor anticipaþia se recalculeazª

Recalcularea an-
ticipaþiei la fiecare
recalculare de tarif
este nejustificatª,
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se recalculeazª ”i anticipaþia. anual.
Dep.Dumitru Popescu

implicând costuri
mari ”i cu consecin-
þe economice (finan-
ciare) la furnizori,
nesemnificative.

38. Art.60 Tarifele pentru alte servicii,
cum sunt eliberarea acordurilor ”i
avizelor, verificarea documentaþiilor,
service-ul instalaþiilor interioare
aparþinând abonaþilor, se stabilesc prin
hotªrâri ale consiliilor de administraþie ale
prestatorilor pe tipuri de lucrªri sau
servicii prestate ”i se încaseazª separat.

Art.60 Tarifele pentru alte servicii, cum sunt
eliberarea acordurilor ”i avizelor, verificarea
documentaþiilor, service-ul instalaþiilor interioare
aparþinând abonaþilor, se stabilesc prin hotªrâri ale
consiliilor de administraþie ale prestatorilor, cu
avizul autoritªþii publice locale, pe tipuri de
lucrªri sau servicii prestate ”i se încaseazª separat.

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Pentru a include
controlul autoritªþii
publice locale
asupra tarifelor
stabilite de consiliile
de administraþie ale
prestatorilor.

39. Art.62 (1) Titularii dreptului de
folosinþª asupra imobilelor care nu au
instalaþii interioare de alimentare cu apª ”i
canalizare, dar care sunt situate în zona
strªzilor dotate cu ci”mele publice ”i
respectiv reþele de canalizare, sunt
consideraþi beneficiari de drept pentru
aceste servicii ”i obligaþi la plata lor,
potrivit normelor aprobate de autoritªþile
locale.

Art.62 (1) Titularii dreptului de proprietate/
folosinþª asupra imobilelor care nu au instalaþii
interioare de alimentare cu apª ”i canalizare, dar
care sunt situate în zona strªzilor dotate cu ci”mele
publice ”i respectiv reþele de canalizare, sunt
consideraþi beneficiari de drept pentru aceste
servicii ”i obligaþi la plata lor, potrivit normelor
aprobate de autoritªþile locale.

Dep.Robert Raduly
Dep.Antal Istvan

Pentru a
cuprinde toate
categoriile în acord
cu alin.(2).

40. Art.65 (1) Constituie contravenþie în
domeniul gospodªriei comunale

Art.65 (1) Constituie contravenþie în
domeniul serviciilor publice de gospodªrie

˛n acord cu titlul
legii.
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urmªtoarele fapte, dacª nu sunt sªvâr”ite
în astfel de condiþii încât, potrivit legii
penale, sª fie considerate infracþiuni:

comunalª urmªtoarele fapte, dacª nu sunt sªvâr”ite
în astfel de condiþii încât, potrivit legii penale, sª
fie considerate infracþiuni:

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

41. Art.65 (2) Constituie contravenþie în
domeniul serviciilor de alimentare cu apª
sau al serviciilor de canalizare ”i epurare
a apelor uzate urmªtoarele fapte:

Art.65 (2) Constituie contravenþie în
domeniul serviciilor publice de alimentare cu apª
cât ”i în cel al serviciilor publice de canalizare ”i
epurare a apelor uzate urmªtoarele fapte:

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Pentru corelare
cu titlurile secþiunii
la care se referª.

42. Art.65 (2) d) Evacuarea în reþeaua
publicª de canalizare a apelor uzate având
debite sau concentraþii ale
impurificatorilor sau temperaturi care
depª”esc limitele prevªzute în
autorizaþiile de funcþionare sau pe cele
prevªzute în contracte încheiate pentru
prestarea serviciului public de canalizare;

Se eliminª
Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Legea 137/1995
a protecþiei mediului
prevede pedepse în
funcþie de gravitatea
infracþiunii pentru
evacuarea apelor
uzate.

43. Art.65 (3) Constituie contravenþie în
domeniul serviciilor de producere ”i
distribuþie a energiei termice urmªtoarele
fapte:

Art.65 (3) Constituie contravenþie în
domeniul serviciilor publice de producere ”i
distribuþie a energiei termice urmªtoarele fapte:

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Idem pct.41 din
prezenta anexª.

44. Art.65 (4) a) afi”area în alte locuri ”i Art.65 (4) a) afi”area în alte locuri ”i pe alte Pentru a include
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pe alte suporturi decât cele special
amenajate în acest scop, precum ”i lipirea
sau agªþarea de anunþuri pe ziduri,
garduri, stâlpi sau alte locuri, stabilite de
organele competente ca fiind interzise
afi”ajului;

suporturi decât cele special amenajate în acest
scop, precum ”i lipirea sau agªþarea, fªrª acordul
proprietarului, de anunþuri pe ziduri, garduri,
stâlpi sau în alte locuri;

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

decidentul ”i pentru
claritate.

45. Art.65 (5) Constituie contravenþie în
activitatea de salubritate publicª
urmªtoarele fapte:

Art.65 (5) Constituie contravenþie în
domeniul serviciilor publice de salubritate
urmªtoarele fapte:

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Idem pct.41 din
anexª.

46. Art.65 (5) d) depozitarea sau
aruncarea de”eurilor menajere, industriale
sau agrozootehnice, a de”eurilor
periculoase de altª naturª, a pªmântului,
milozului sau altor reziduuri de acest fel,
în alte locuri decât cele stabilite de cªtre
consiliile locale sau prestatorii serviciului
public de salubritate;

Art.65 (5) d) depozitarea sau aruncarea
de”eurilor menajere, industriale sau
agrozootehnice, a pªmântului, milozului sau altor
reziduuri de acest fel, în alte locuri decât cele
stabilite de cªtre consiliile locale sau prestatorii
serviciului public de salubritate;

Comisia pentru industrii ”i servicii

Sunt cuprinse ”i
în Legea 137/1995.

47. Art.65 (6) Constituie contravenþie în
activitatea de transport public local de
persoane, urmªtoarele fapte:

Art.65 (6) Constituie contravenþie în
domeniul serviciului de transport public local de
persoane, urmªtoarele fapte:

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Idem pct.41 din
prezenta anexª.

48. Art.65 (6) a) efectuarea neautorizatª Art.65 (6) a) efectuarea neautorizatª de Se impune.
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de transporturi de persoane, care potrivit
reglementªrilor legale intrª în obiectul de
activitate al unitªþilor de transport public
local;

transporturi publice de persoane, care potrivit
reglementªrilor legale intrª în obiectul de activitate
al unitªþilor de transport public local;

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

49. Art.65 (7) Constituie contravenþie în
activitatea de administrare, întreþinere ”i
închiriere a fondului locativ, urmªtoarele
fapte:

Art.65 (7) Constituie contravenþie în
domeniul administrªrii, întreþinerii ”i închirierii
fondului locativ, urmªtoarele fapte:

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Idem pct.41 din
prezenta anexª.

50. Art.65 (7) b) refuzul nejustificat al
chiria”ului de a permite proprietarului,
delegatului împuternicit al asociaþiei de
proprietari/locatari sau agentului
economic care administreazª fondul
locativ, de a vizita ”i verifica, în urma
unei în”tiinþªri prealabile � la intervale de
timp stabilite prin contractul de închiriere
� modul cum este folositª ”i întreþinutª
suprafaþa locativª închiriatª, sunt
îndeplinite obligaþiile contractuale,
precum ”i de a efectua mªsurªtori sau
reparaþii;

Art.65 (7) b) refuzul nejustificat al chiria”ului
de a permite proprietarului, delegatului
împuternicit al asociaþiei de proprietari sau
agentului economic care administreazª fondul
locativ, de a vizita ”i verifica, în urma unei
în”tiinþªri prealabile � la intervale de timp stabilite
prin contractul de închiriere � modul cum este
folositª ”i întreþinutª suprafaþa locativª închiriatª,
sunt îndeplinite obligaþiile contractuale, precum ”i
de a efectua mªsurªtori sau reparaþii;

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Pentru corelare
cu Legea 114/1996
a locuinþei, care
utilizeazª noþiunea
de asociaþie de
proprietari.

51. Art.65 (7) d) folosirea balcoanelor,
logiilor ”i ferestrelor pentru instalarea
ma”inilor de gªtit sau depozitarea de

Se eliminª lit.d) � h) ”i se introduce lit.d)
nouª în urmªtoarea redactare:

Art.65 (7) d) utilizarea spaþiilor de locuit cu

Pentru a folosi
un text generic care
va fi detaliat prin



17

obiecte necorespunzªtoare aspectului
estetic exterior al clªdirilor;

e) folosirea ferestrelor ”i u”ilor
pentru instalarea burlanelor de evacuare a
fumului;

f) depozitarea lemnelor, a cªrbunilor
”i a altor materiale în balcoane, logii,
terase sau în alte locuri decât cele special
amenajate ori stabilite în acest scop;

g) spargerea lemnelor ori efectuarea
altor lucrªri în interiorul locunþelor, pe
balcoane, logii, terase sau în alte locuri
decât cele stabilite pentru executarea
lucrªrilor respective;

h) gararea motocicletelor,
motoretelor sau bicicletelor în holurile
clªdirilor sau în alte locuri decât cele
destinate acestui scop;

alte destinaþii decât cele pentru care au fost
construite;
si se renumeroteazª restul literelor.

Dep.Robert Raduly
Dep.Antal Istvan

reglementªrile
elaborate în baza
legii.

52. Art.66 a) cu amendª de la 50.000 lei
la 150.000 lei, pentru persoanele fizice ”i
cu amendª de la 100.000 lei la 300.000
lei, pentru persoanele juridice, faptele
prevªzute la art.65, alin.2, lit.f, alin.3,
lit.a, alin.4 lit.d, alin.5, lit.a, b, alin.6, lit.e,
g, i, j ”i alin.7, lit.j;

Art.66 a) cu amendª de la 50.000 lei la
150.000 lei, pentru persoanele fizice ”i cu amendª
de la 100.000 lei la 300.000 lei, pentru persoanele
juridice, faptele prevªzute la art.65, alin.2, lit.f,
alin.3, lit.a, alin.5, lit.a, b, alin.6, lit.e, g, i, j ”i
alin.7, lit.j;

Dep.Romulus Moucha

Cunatumul
pentru contravenþia
respectivª este prea
mic.

53. Art.66 e) cu amendª de la 2.000.000 Art.66 e) cu amendª de la 2.000.000 lei la ˛n acord cu
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lei la 5.000.000 lei, pentru persoanele
fizice ”i cu amendª de la 5.000.000 lei la
10.000.000 lei, pentru persoanele juridice,
faptele prevªzute la art.65, alin.1, lit.a,
alin.2 lit.a, b, d, h ”i i.

5.000.000 lei, pentru persoanele fizice ”i cu
amendª de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei,
pentru persoanele juridice, faptele prevªzute la
art.65, alin.1, lit.a, alin.2 lit.a, b, d, h ”i i, alin.4
lit.d.

Dep.Romulus Moucha

pct.52 din prezenta
anexª.

54. Art. 67 (2) Dispoziþiile referitoare la
contravenþii prevªzute la art.66-68 se
completeazª cu prevederile Legii
nr.32/1968 privind stabilirea ”i
sancþionarea contravenþiilor.

Art. 67 (2) Dispoziþiile referitoare la
contravenþii prevªzute la art.66-67 se completeazª
cu prevederile Legii nr.32/1968 privind stabilirea
”i sancþionarea contravenþiilor.

Comisia pentru industrii ”i servicii

Corecturª de
dactilografiere

55. ˛n cuprinsul textului de lege sª se renunþe la
sintagma �furnizor/prestator� folosind în loc
numai cuvântul �prestator�.

Dep.Robert Raduly
Dep.Antal Istvan

Serviciile
publice sunt
prestate, în acord u
terminologia uzitatª
în domeniu.

                                            PRE“EDINTE,                                                       SECRETAR,

                                         Dan Ioan Popescu                                                      Istvan Antal

       Exp.parlam.
 Dr.Cristina Bªlªnescu
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PARLAMENTUL  ROM´NIEI
CAMERA  DEPUTAÞILOR

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01.

                          Anexa nr.2

A M E N D A M E N T E       R E S P I N S E
la proiectului Legii serviciilor publice de gospodªrie comunalª

Nr.
crt.

Text iniþial Amendament propus
Autorul

Motivaþie

0 1 2 3
1. Titlu ”i în cuprinsul legii Sª se înlocuiascª �serviciile

publice de gospodªrie comunalª� cu
�serviciile publice de interes economic
general�.

Dep.Barbu Piþigoi

Existª ”i alte servicii
publice de interes general, dar
care nu au naturª economicª.

2. Art.12 lit.a1, literª nouª. Art.12 a1 obligativitatea
serviciului public;

Dep.Ioan Bivolaru

˛n acord cu directivele
europene.

3. SECÞIUNEA 5 � Transportul public
local

SECÞIUNEA 5 � Transportul public
local ”i interurban

Dep.Ioan Bivolaru

Transportul inte-rurban
este neglijat în acest text.
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0 1 2 3
4. Art.32 (1) Serviciul de transport

public local cuprinde totalitatea
activitªþilor efectuate în vederea realizªrii
transportului local în comun de persoane.

Art.32 (1) Serviciul de transport
public local asigurª totalitatea
activitªþilor efectuate în vederea
realizªrii transportului local în comun de
persoane.

Dep.Dumitru Popescu

Cuvântul �asigurª�
exprimª implicit o obligaþie de
a pªstra serviciul respectiv în
timp ce cuvântul �cuprinde�
exprimª o definiþie care
intereseazª mai puþin. (cu
referire la rolul cuvintelor
respective în text.)

5. Art.34 Consiliile locale pot aproba,
prin hotªrâri ale acestora, subvenþionarea
activitªþii serviciului public de transport
urban în comun, de persoane, acordarea
unor facilitªþi persoanelor defavorizate, în
funcþie de resursele financiare de care
dispun, precum ”i acordarea facilitªþilor
unor categorii de persoane stabilite prin
lege.

Art.34 (1) Consiliile locale pot
aproba, prin hotªrâri ale acestora,
subvenþionarea activitªþii serviciului
public de transport local în comun, de
persoane, acordarea unor facilitªþi
persoanelor defavorizate, în funcþie de
resursele financiare de care dispun,
acordarea facilitªþilor unor categorii de
persoane stabilite prin lege, nivelul
maximal al tarifelor de transport.

Dep.Ioan Bivolaru

˛n conformitate cu
prevederile O.G.19/1997 pri-
vind transporturile.

6. Art.34 alin.(2) nou Art.34 (2) Consiliile locale vor
acorda locenþele de transport pentru
activitatea de taximetrie în
transportul public de cªlªtori,
aprobând condiþiile în care se
defª”oarª acesta ”i nivelele maximale
ale tarifelor respective.

Dep.Ioan Bivolaru

Idem pct.5 din prezenta
anexª..
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0 1 2 3
7. Art.34 alin.(3) nou Art.34 (3) Consiliile judeþene vor

adopta reglementªri ”i mªsuri privind
asigurarea transportului public
interurban de cªlªtori, pentru toate
localitªþile în plan judeþean ”i
interjudeþean, asigurând posibilitatea
dezvoltªrii diverselor moduri de
transport public.

Dep.Ioan Bivolaru

Idem.pct.5 din prezenta
anexª..

8. Art.35 (1) Administrarea domeniului
public cuprinde totalitatea activitªþilor
efectuate pentru: construirea,
modernizarea ”i întreþinerea strªzilor,
drumurilor, podurilor, viaductelor,
pasajelor rutiere ”i pietonale, asigurarea
iluminatului public, organizarea
circulaþiei rutirere ”i pietonale,
introducerea unor sisteme moderne de
semnalizare ”i dirijare a circulaþiei;
întreþinerea zonelor verzi, a parcurilor ”i
grªdinilor publice, a terenurilor de sport, a
locurilor de agrement, a terenurilor de
joacª pentru copii, a lacurilor, ”trandurilor
”i bazelor de odihnª ”i agrement,
asigurarea curªþeniei pieþelor, târgurilor,
oboarelor ”i a celorlalte locuri publice,
îndepªrtarea zªpezii, combaterea formªrii

Art.35 (1) Administrarea
domeniului public asigurª totalitatea
activitªþilor efectuate pentru:
construirea, modernizarea ”i întreþinerea
strªzilor, drumurilor, podurilor,
viaductelor, pasajelor rutiere ”i
pietonale, asigurarea iluminatului public,
organizarea circulaþiei rutirere ”i
pietonale, introducerea unor sisteme
moderne de semnalizare ”i dirijare a
circulaþiei; întreþinerea zonelor verzi, a
parcurilor ”i grªdinilor publice, a
terenurilor de sport, a locurilor de
agrement, a terenurilor de joacª pentru
copii, a lacurilor, ”trandurilor ”i bazelor
de odihnª ”i agrement, asigurarea
curªþeniei pieþelor, târgurilor, oboarelor
”i a celorlalte locuri publice,

Idem pct.4 din prezenta
anexª.
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0 1 2 3
poleiului ”i a gheþii, organizarea
parcªrilor, a locurilor de afi”aj ”i reclame

îndepªrtarea zªpezii, combaterea
formªrii poleiului ”i a gheþii, organizarea
parcªrilor, a locurilor de afi”aj ”i
reclame.

Dep.Dumitru Popescu
Dep.Romulus Moucha

9. Art.61 (1) Consumatorul clandestin
va fi obligat la plata pagubelor provocate
instalaþiei cu ocazia racordªrii ilicite ”i a
consumului calculat dupª sistemul pau”al,
pe toatª durata acestuia, la de 5 ori tariful
legal la data constatªrii sustragerii. ˛n
cazul în care nu se poate determina data
începerii consumului clandestin, calculul
se face pe ultimii 3 ani sau de la data
punerii în funcþiune a instalaþiilor
furnizorului, când aceasta este mai micª
de 3 ani, considerând consumul continuu
”i la nivelul debitului maxim instalat.

Art.61 (1) Consumatorul clandestin
va fi obligat la plata pagubelor provocate
instalaþiei cu ocazia racordªrii ilicite ”i a
consumului calculat dupª sistemul
pau”al, pe toatª durata acestuia, la de 10
ori tariful legal la data constatªrii
sustragerii. ˛n cazul în care nu se poate
determina data începerii consumului
clandestin, calculul se face pe ultimii 3
ani sau de la data punerii în funcþiune a
instalaþiilor furnizorului, când aceasta
este mai micª de 3 ani, considerând
consumul continuu ”i la nivelul debitului
maxim instalat.

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Pentru a întªri sancþiunea
prevªzutª pentru consumul
clandestin.

10. Art.63 (1) Beneficiarii serviciilor de
gospodªrie comunalª sunt obligaþi sª
achite valoarea facturilor în urmªtorul
termen de la data înregistrªrii respectiv
înmânªrii acestora:

Art.63 (1) Beneficiarii serviciilor
de gospodªrie comunalª sunt obligaþi ca
în termen de 30 de zile de la data
înregistrªrii respectiv înmânªrii facturilor
sª achite contravaloarea

Pentru a elimina discriminarea
între consumatorii casnici ”i
ceilalþi consuma-tori ”i pentru
core-larea cu alte servicii
publice.
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0 1 2 3
a) consumatorii casnici � 30 de zile;
b) ceilalþi consumatori � 5 zile.

acestora.
Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

cum ar fi cele telefonice,
unde utilizatorilor, per-soane
fizice ”i juridice, li se aplicª
acela”i tratament.

11. Art.63 (2) ˛ntârzierea în achitara
sumelor datorate, dupª expirarea
termenului prevªzut în alin.1, atrage
majorªri de întârziere, egale cu cele
utilizate pentru neplata obligaþiilor faþª de
bugetul de stat, valoarea penalitªþilor nu
va depª”i coantumul debitului ”i se
constituie venit al prestatorului.

Art.63 (2) ˛ntârzierea în achitara
sumelor datorate, dupª expirarea
termenului prevªzut în alin.1, atrage
obligaþia achitªrii de majorªri de
întârziere, calculate conform
prevederilor contractului de prestare
a serviciului, dar care nu poate fi mai
mic decât cel utilizat în cazul
obligaþiilor faþª de bugetul de stat.
Valoarea penalitªþilor constituie venit al
prestatorului.

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Pentru a preve-dea prin
contract calculul majorªrilor ”i
obligaþia achitªrii lor ca ”i
garantarea  cª de ace”ti bani
va beneficia cel pªgubit,
prestatorul.

12. Art.63 (3) Dacª sumele datorate,
inclusiv majorªrile, nu au fost achitate în
30 de zile calendaristice de la expirarea
termenelor prevªzute la alin.(1),
furnizorul/prestatorul de servicii publice
poate suspenda executarea contractului,
cu un preaviz de 5 zile lucrªtoare.

Art.63 (3) Dacª sumele datorate,
inclusiv majorªrile, nu au fost achitate în
30 de zile calendaristice de la expirarea
termenelor prevªzute la alin.(1),
prestatorul de servicii publice va
suspenda executarea contractului, cu un
preaviz de 15 zile lucrªtoare.

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Prevederea trebuie sª fie
imperativª, iar preavizul
acordat sª fie corelat cu cel
prevªzut de lege pentru situaþii
similare.
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13. Art.63 (4) Reluarea furnizªrii/

prestªrii serviciului, se va face în
maximum 3 zile lucrªtoare de la
efectuarea plªþii, cheltuielile aferente
suspendªrii, respectiv reluªrii
furnizªrii/prestªrii serviciului vor fi
suportate de cªtre abonat.

Art.63 (4) Reluarea prestªrii
serviciului, se va face în maximum 3
zile lucrªtoare de la achitarea sumelor
datorate, inclusiv achitarea prealabilª
a contravalorii cheltuielilor aferente
suspendªrii, respectiv reluªrii prestªrii
serviciului.

Dep.Robert Raduly
Dep.Istvan Antal

Pentru claritatea textului.

   PRE“EDINTE,                                                       SECRETAR,

                                         Dan Ioan Popescu                                                       Istvan Antal

     Exp.parlam.
 Dr.Cristina Bªlªnescu


