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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

      În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul 

asupra  Propunerii legislative pentru completarea art. 34 din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, transmisă cu adresa nr. Pl x.272 din  02 iunie 

2014 şi înregistrată la comisie cu nr.4c-3/190 din  02 iunie 2014. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

       
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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RAPORT   
 

asupra propunerii legislative pentru completarea art. 34 din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 

 
  
          În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii 
a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru completarea art. 
34 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, transmisă cu adresa 
nr. Pl x.272 din  2 iunie 2014 şi înregistrată la comisie cu nr. nr.4c-3/190 din  2 iunie 
2014. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această iniţiativă 
legislativă  în şedinţa din 27 mai 2014. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, completarea art. 34 din 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu  
completările ulterioare, cu un nou alineat, alineatul (7), care stipulează că, dacă 
operatorii economici subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale, având statut 
de societăţi reglementate de Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiază de un contract de asociere, acest contract să poată fi 
prelungit o singură dată, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele 
observaţii şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 33 din 15 ianuarie 2014. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 
negativ propunerea legislativă, conform avizului nr.4c-6/201 din 28 iulie 2014. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil propunerea 
legislativă, conform avizului nr. 4c-2/318 din 12 iunie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil propunerea 
legislativă, conform avizului nr. 4c-11/620 din 11 iunie 2014. 
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Consiliul Concurenţei a transmis un punct de vedere negativ asupra iniţiativei 
legislative, întrucât apreciază că proiectul de completare a Legii nr. 51/2006, 
republicată, cu completările ulterioare, contravine prevederilor legale din domeniul 
concurenţei şi al ajutorului de stat, permiţând distorsionarea concurenţei, prin includerea 
în cadrul excepţiei prevăzute la art.31 alin.(1) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu 
completările ulterioare,  şi a operatorilor economici care beneficiază de un contract de 
asociere. 

Guvernul nu susţine această propunere legislativă, conform punctului de vedere 
transmis cu adresa nr. 982 din 23 mai 2014, întrucât se apreciază că asocierea 
operatorilor cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale subordonaţi cu alţi 
operatori cu capital privat şi atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii 
asociaţiei formate de aceştia, precum şi posibilitatea prelungirii o singură dată, instituită 
prin alin. (7), nou introdus prin art. 34 din lege încalcă atât spiritul, cât şi litera 
prevederilor legale în vigoare. 

De asemenea, alin. (6) al art. 34 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, prevede şi interdicţia 
operatorilor subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale care beneficiază de un 
contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă, de a se asocia. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut 
iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din data de  10.02.2015.       

La lucrările comisiei a participat domnul Doru Ciocan, preşedinte la Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 de deputaţi din totalul de 22 de deputaţi 
membri ai comisiei.  
           În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea Propunerii legislative pentru 
completarea art. 34 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1)  din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Camera decizională. 
 

 
                  PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 
 
                   Iulian Iancu                                           Radu – Bogdan Ţîmpău 
                                  
 
        Consilier parlamentar, 
          Viorica Petraşcu 


		2015-03-03T09:35:23+0200
	Simona V. Tarzioru




