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Vă înaintăm alăturat Raportul comun asupra propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă şi
de canalizare trimisă Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru
industrii şi servicii, spre dezbatere în fond, cu adresa nr. Plx.316 din 10 iunie 2014.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor ordinare.

VICEPREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Ninel PEIA

Iulian IANCU
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RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.
241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre
dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, transmisă cu
adresa nr. Plx.316/2014 din 10 iunie 2014 şi înregistrată la Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic cu nr. 4c-27/131 din 11 iunie 2014, respectiv la Comisia pentru
industrii şi servicii cu nr.4c-3/203 din 11 iunie 2014.
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă
în şedinţa din 3 iunie 2014.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006,
republicată, în sensul instituirii posibilităţii pentru membrii asociaţiilor de proprietari
din condominii de a încheia direct cu furnizorul de servicii, la cerere, contracte
individuale de prestări servicii de canalizare, precum şi pentru furnizarea apei reci.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu unele
observaţii şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 186/24.02.2014.
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Guvernul prin punctul său de vedere transmis cu adresa nr. 1196/20.06.2014,
nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, din mai multe considerente:
-

Măsurile preconizate, nu au fost corelate, în funcţie de intenţia de
reglementare, cu prevederile Legii nr. 241/2006 şi cu cele ale Legii
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, care
reprezintă cadrul legal general în domeniul asigurării serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor, respectiv
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi nu au ţinut seama de
prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare.

-

Din punct de vedere economic, propunerea de modificare a
prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr, 241/2006, în sensul că „şi
utilizatorii pot solicita încheierea de convenţii individuale”, are o
influenţă directă asupra preţului la apă, care va creşte cu cel puţin 10%,
la nivel naţional, ca urmare a creşterii, de zeci de ori, a cheltuielilor cu
emiterea, transmiterea şi încasarea facturilor în funcţie de numărul de
apartamente existente în unităţile administrativ-teritoriale respective.
S-a estimat că pentru proprietarii din imobilele de tip condominium din
municipiul Bucureşti, operatorul va trebui să emită suplimentar peste
600.000 de facturi, fapt ce echivalează cu o creştere de 60 de ori a
costurilor aferente.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, cu unanimitate
de voturi, propunerea legislativă în şedinţa din 17 iunie 2014.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două
Comisii sesizate în fond au examinat propunerea legislativă, în şedinţe separate,
Comisia pentru industrii şi servicii în data de 16 septembrie 2014, iar Comisia pentru
mediu şi echilibru ecologic în data de 14 octombrie 2014.
La dezbateri au fost prezenţi 17 deputaţi din 22 membri ai Comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic şi 23 deputaţi din 24 de membri ai Comisiei pentru
industrii şi servicii.
În urma examinării propunerii legislative, a punctelor de vedere
transmise de Consiliul Legislativ, Guvern şi comisia avizatoare, membrii celor două
comisii au hotărât cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), să propună Plenului
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi
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completarea Legii nr. 241/3006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare, deoarece există constrângeri de natură tehnică şi se estimează că preţul la
apă/tariful de canalizare va creşte, la nivel naţional, cu cel puţin 20%, la instituirea
posibilităţii pentru membrii asociaţiilor de proprietari din condominii de a încheia
direct cu furnizorul de servicii, la cerere, contracte individuale de prestări servicii de
canalizare, precum şi pentru furnizarea apei reci. De asemenea, s-a considerat că
propunerea de introducere a două sisteme de alimentare cu apă în condominiu, în
comun şi individual, aduce atingere dreptului de proprietate comună sau individuală
şi duce la imposibilitatea stabilirii unor raporturi juridice şi comerciale echilibrate
între operator şi proprietari.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
Potrivit prevederilor art. 75 alin. (3) 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 Cameră
Decizională.

VICEPREŞEDINTE,

PREŞEDINTE

Ninel PEIA

Iulian IANCU

SECRETAR,

SECRETAR,

Vasile Daniel SUCIU

Radu-Bogdan ŢÎMPĂU

Consilier parlamentar,
Andreea Negulescu

Consilier parlamentar,
Viorica Petraşcu
Consilier,
Raluca Roşca
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