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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR
Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar proiectului de
Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și 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.244 din 23 aprilie 2018.
Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege
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,

VICEPREȘEDINTE,

Iulian Iancu

Ion Călin
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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de 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 proiectul de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
nr.241/2006, provenit dintr-o propunere legislativă, transmis cu adresa nr.P.L.x. 244 din 23 aprilie 2018, înregistrat la Comisia pentru
industrii și servicii sub nr.4c-3/218 din 24 aprilie 2018 și la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului sub nr.4c6/197 din 24 aprilie 2018.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.993/20.11.2017, avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri.
Guvernul, prin actul nr.516/DPSG/30.03.2018, susține adoptarea inițiativei legislative sub rezerva însușirii observațiilor
și propunerilor formulate.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 18 aprilie 2018.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și
de canalizare nr.241/2006, republicată, astfel încât costurile generate de colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor pluviale
să fie suportate de utilizatorii serviciului. Prin excepție, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot adopta
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hotărâri pentru scutirea populației de la plata colectării, transportului, epurării și evacuării apei pluviale, cu suportarea din bugetul
local, în limita disponibilităților și a sumelor alocate cu această destinație.
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 proiectul de lege în
ședința din 15 mai 2018, iar membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 23 mai 2018.
La lucrările Comisei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a participat, în calitate de invitat, din partea
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice doamna Sirma Caraman – secretar de stat, 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, iar din partea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice domnul Bogdan Alexa – președinte și doamna Rodica Pop – director.
La lucrări au fost prezenți din partea Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 23 deputați din
totalul de 24 deputați, iar din partea Comisiei pentru industrii și servicii au fost prezenți 17 deputați din totalul de 20 deputați.
În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii, au hotărât, cu majoritate
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului
de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, în forma adoptată de Senat.
*
**
În ședința din data de 26 iunie 2018, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările
și completările ulterioare, Plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisiile sesizate în fond, transmis
cu adresa nr.P.L.x. 244/2018 din 26 iunie 2018.
În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, membrii celor două comisii au examinat proiectul de lege în ședințe separate în data de 26 iunie 2018.
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și
de canalizare nr.241/2006, cu amendamente admise prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.
La lucrările Comisei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a participat, în calitate de invitat, din partea
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice doamnele Sirma Caraman – secretar de stat și Vasilica Baciu – director,
iar din partea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză domnul Ion Ghizdeanu – președinte. La lucrările Comisiei pentru industrii
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și servicii au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice doamnele Sirma
Caraman – secretar de stat și Vasilica Baciu – director și domnul Tudose Nicolae – secretar de stat.
La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii au fost prezenți 18 deputați din totalul de 20 deputați membri ai
comisiei, iar la Comisia administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenți 22 deputați din 23 deputați membrii ai
comisiei.
În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege 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 acest proiect de lege este
Camera Deputaților.
Prezentul raport înlocuiește integral Raportul nr.4c-3/218/2018 din 23 mai 2018, respectiv nr.4c-6/197 din 15 mai 2018.
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ANEXĂ
AMENDAMENTE
Nr
crt.
0
1.

Text Lege nr.241/2006,
republicată
1

ADMISE

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor

2
Titlul Legii
LEGE
pentru completarea art.31 din Legea
serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr.241/2006

3
Titlul Legii
LEGE
pentru modificarea și completarea
Legii serviciului de alimentare cu apă
și de canalizare nr.241/2006 și
abrogarea alin.(2) al art.III din
Legea nr.224/2015 pentru
modificarea și completarea Legii
serviciului de alimentare cu apă și
de canalizare nr.241/2006

Motivare
4
Conform normelor
tehnică legislativă.

de

Comisia pentru industrii și servicii
Comisa pentru administrație publică
și amenajarea teritoriului
2.

Articol unic. La articolul 31 din Legea
serviciului de alimentate cu apă și de
canalizare nr.241/2006, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.679 din 7 septembrie 2015, după
alineatul (22) se introduc două noi
alineate, alin.(23) și(24), cu următorul
cuprins:
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Art.I. – Legea serviciului de Conform normelor
alimentate cu apă și de canalizare tehnică legislativă.
nr.241/2006, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.679
din 7 septembrie 2015, se modifică și
se completează după cum urmează:
Comisa pentru administrație publică
și amenajarea teritoriului
Comisia pentru industrii și servicii

de

0
1
3. Art.12. - (1) În exercitarea
atribuțiilor ce le revin autoritățile
administrației
publice
locale
adoptă hotărâri sau emit dispoziții,
după caz, privitoare la:
…
m) stabilirea de măsuri de
protecție socială pentru plata
serviciului de alimentare cu apă
și de canalizare și acordarea de
ajutoare lunare de la bugetul
local pentru persoanele din
locuințele/gospodăriile
populației la care este depășită
rata de suportabilitate, în
condițiile legii.

2

3
1. La articolul 12 alineatul (1), litera
m) se modifică și va avea următorul
cuprins:
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„m) acordarea de ajutoare lunare de
la bugetul local pentru familiile și
persoanele singure care au media
veniturilor bănești net lunare sub
salariul minim brut pe țară garantat
la plată pe membru de familie,
denumite în continuare ajutoare
lunare, în vederea plății serviciului
de alimentare cu apă și de
canalizare, în condițiile art. 121.”

În drept, din cauza
precarității
normei
juridice în special, în
privința înțelesului ratei
de suportabilitate la nivel
de locuință/gospodărie,
prevăzută
la
art.12,
lit.m), nu au fost emise
norme
metodologice
privind acordarea de
ajutoare sociale.

Comisa pentru administrație publică
și amenajarea teritoriului
Comisia pentru industrii și servicii
4.

2. La articolul 12 alineatul (1), după
litera m) se introduce o nouă literă,
litera n), cu următorul cuprins:
„n) asigurarea, din bugetul local sau
din alte surse de finanțare legal
constituite, a fondurilor necesare
pentru plata valorii totale sau a unei
părți din cheltuielile realizate
pentru branșarea/racordarea la
sistemul de alimentare cu apă și de
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Pentru
a
stimula
populația
să
se
branșeze/racordeze
la
sistemele de alimentare
cu apă și canalizare.
Problema se întâlnește în
special în mediul rural,

0

1

2

3

4
din

unde,
cauza
veniturilor
reduse
persoanele defavorizate
au dificultăți la plată.
Se creează cadrul legal
pentru
stimularea
îndeplinirii
Directivei
Comisa pentru administrație publică Consiliului 91/271/EEC
și amenajarea teritoriului
din 21 mai 1991 privind
Comisia pentru industrii și servicii
epurarea apelor urbane
reziduale, modificată și
completată de Directiva
Comisiei 98/15/EC din
27 februarie 1998
canalizare, pentru familiile și
persoanele singure care au media
veniturilor bănești nete lunare sub
salariul minim brut pe țară garantat
la plată pe membru de familie, în
condițiile art.122.”

5.

3. După articolul 12, se introduc
două noi articole, articolele 121 și
122, cu următorul cuprins:
„Art.121. – (1) Ajutoarele lunare
prevăzute la art.12 alin.(1) lit.m) se
acordă în funcție de veniturile
lunare
ale
persoanei
singure/familiei, prin compensarea
procentuală
a
contravalorii
serviciului de alimentare cu apă și
de canalizare, în limita unui consum
de apă, respectiv a unei cantități de
apă uzată evacuată la rețeaua de
canalizare de 75l/persoană/zi.
(2) Pentru familiile și persoanele
singure beneficiare ale ajutorului
social stabilit potrivit prevederilor
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Sunt explicate condițiile
de acordare a măsurilor
propuse pentru lit.m) și
n).

0

1

2

3
Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare, ajutoarele
lunare acordate acoperă cel puțin
50% din costul de furnizare a
serviciului de alimentare cu apă și
canalizare.
(3) La stabilirea venitului bănesc net
lunar al familiei sau, după caz, al
persoanei singure se iau în
considerare toate veniturile pe care
membrii familiei le-au realizat în
luna anterioară lunii în care se
solicită dreptul, așa cum acestea
sunt prevăzute la art.8 alin.(1) din
Legea nr.416/2001, cu modificările
și completările ulterioare.
(4) Pentru acordarea ajutorului
lunar pot fi utilizate procentele și
limitele de venituri prevăzute,
pentru ajutorul de încălzire a
locuinței cu energie termică, în
Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.70/2011 privind măsurile de
protecție socială în perioada
sezonului rece, aprobată prin Legea
nr.92/2012, cu modificările și
completările ulterioare.
(5) În vederea stabilirii dreptului la
ajutorul lunar, noțiunile utilizate
pentru familie și persoană singură
au semnificația celor din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.70/2011,
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4

0

1

2

3
aprobată prin Legea nr.92/2012, cu
modificările
și
completările
ulterioare.
(6) Acordarea ajutorului lunar se
face prin dispoziția primarului, la
solicitarea scrisă a persoanei
singure sau familiei.
(7)
Cuantumurile,
condițiile,
organizarea acordării ajutorului
lunar și modalitatea de decontare a
acestuia
între
unitatea
administrativ-teritorială,
familiile/persoanele
singure
beneficiare și operatorul serviciului
de alimentare cu apă și de
canalizare se stabilesc prin hotărâre
a consiliului local.
Art.122. Cuantumul sumelor
acordate,
perioada
de
implementare, numărul estimat de
beneficiari, condițiile și modalitatea
de decontare a cheltuielilor realizate
pentru branșarea/racordarea la
sistemul de alimentare cu apă și de
canalizare se stabilesc prin hotărâre
a autorității deliberative a unității
administrativ-teritoriale.”
Comisa pentru administrație publică
și amenajarea teritoriului
Comisia pentru industrii și servicii
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4

0
6.

1

2

3
4. La articolul 31, după alineatul
(22) se introduc două noi alineate,
alineatele (23) și (24), cu următorul
cuprins:
„(23) Costurile generate de colectarea, (23) Nemodificat
transportul, epurarea și evacuarea
apelor pluviale sunt suportate de
utilizatorii serviciului.
(24) Prin excepție de la prevederile (23) Nemodificat
alin.(23), autoritățile deliberative ale
unităților administrativ-teritoriale pot
adopta
hotărâri
pentru
scutirea
populației de la plata colectării,
transportului, epurării și evacuării
apelor pluviale cu suportarea din
bugetul local, în limita disponibilităților
și a sumelor alocate cu această
destinație.”

7. Art.III. - (2) În termen de un an
de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, Ministerul
Finanțelor Publice și Ministerul
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației Publice vor elabora
norme
metodologice
privind
acordarea
ajutoarelor
sociale
prevăzute la art.12 alin.(1) lit.m)
din
Legea
nr.241/2006,
republicată, cu modificările și

4

Art.II. – La articolul III din Legea Pentru
corelare
cu
nr.224/2015 pentru modificarea și prevederile de la pct. 1.
completarea Legii serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare
nr.241/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.570
din 30 iulie 2015, alineatul (2) se
abrogă.
Comisa pentru administrație publică
și amenajarea teritoriului
Comisia pentru industrii și servicii
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0

1
completările aduse prin prezenta
lege.

2

3

PREȘEDINTE,

4

VICEPREȘEDINTE,

Iulian Iancu

Ion Călin

SECRETAR,

SECRETAR,

Roxana Mînzatu

Angelica Fădor

Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe

Consilier parlamentar, Elena Hrincescu
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