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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Propunerii legislative 

pentru abrogarea alineatului (61) al articolului 42 din Legea serviciilor comunitare 

de utilități publice nr.51/2006, precum și pentru abrogarea alineatului (17) al 

articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

nr.241/2006, trimisă Comisiei pentru industriiși servicii şi Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, pentru dezbatere pe fond, cu adresa 

nr. PL-x nr. 166/2022 din 4 aprilie 2022. 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Simona  

BUCURA-OPRESCU 

  

 

PREŞEDINTE 

 

Sandor  

BENDE 

elena.hrincescu
Conform cu originalul
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Bucureşti, 23.11.2022  

Nr. 4c-7/ 212 

 

 Comisia pentru industrii 

și servicii 
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RAPORT COMUN 

 

asupra propunerii legislative pentru abrogarea alineatului (61) al articolului 

42 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, precum și 

pentru abrogarea alineatului (17) al articolului 31 din Legea serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006  

 

 

În conformitate cu prevederile art.95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru industrii și servicii au fost 

sesizate prin adresa nr. PL-x nr.166 din data de 4 aprilie 2022  spre dezbatere pe 

fond, cu Propunerea legislativă pentru abrogarea alineatului (61) al articolului 42 

din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, precum și pentru 

abrogarea alineatului (17) al articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare nr.241/2006.  

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 28 martie 2022. 
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La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut în vedere : 

-  avizul negativ  al Consiliului Legislativ (nr.106/7.02.2022) 

-  avizul favorabil al Consiliului Economic și Social ( nr.394/25.01.2022) 

- punctul de vedere negativ al Consiliului Superior al Magistraturii 

(nr.1852/18.03.2022) 

-  punctul de vedere negativ al Guvernului ( nr.3567 /11.04.2022) 

-  avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr. 4c-6/225 /13.04.2022) 

-  avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.Plx 

166/2022 / 4.05.2022) 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea alin.(61) al 

art.42 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, şi abrogarea alin.(17) al art.31 din Legea 

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

modificările și completările ulterioare, în sensul ca facturile emise pentru serviciile 

de utilităţi publice să nu mai constituie titluri executorii. 

 

În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii şi Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

 

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat  propunerea 

legislativă în şedinţa din data de 25 octombrie 2022. La lucrările Comisiei pentru 

industrii și servicii au fost prezenți deputați conform listei de prezență. La lucrările 

comisiei a participat, în calitate de invitat, doamna Vasilica Baciu- director în cadrul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

au examinat propunerea legislativă  în şedinţa din data de 23 noiembrie 2022. La 

lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 

deputații şi-au înregistrat prezența conform listei de prezență. În conformitate cu 

prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, la lucrările Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a participat, în  calitate de invitat, doamna 
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Vasilica Baciu- director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației. 

 În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrările celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi să 

propună plenului Camerei Deputaților un raport comun de respingere a 

Propunerii legislative pentru abrogarea alineatului (61) al articolului 42 din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, precum și pentru abrogarea 

alineatului (17) al articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare nr.241/2006, din următoarele considerente: 

- recuperarea creanţelor este un indicator financiar important, iar 

neîndeplinirea lui în termenul stabilit are repercusiuni asupra întregii activităţi 

operaţionale şi economico-financiare a operatorului; 

- modificarea propusă va avea consecinţe extrem de importante în 

planul mecanismului de recuperare a creanţelor deţinute de operatori împotriva 

utilizatorilor, în sensul complicării modului de obţinere a titlului executoriu pe care 

să-l pună în executare creditorul - operatorul de servicii - operatorii vor formula, în 

prima etapă, cereri de chemare în judecată, şi ulterior, după parcurgerea căilor 

procesuale, se vor adresa unui executor judecătoresc. Consecinţa adoptării unei 

astfel de modificări ar conduce la majorarea timpului de recuperare a creanţelor cu 

cel puţin un an; 

- în prezent, recuperarea facturii titlu executoriu (cu termen de plată 

scadent) se realizează într-un timp mult mai scurt; 

- Curtea Constituţională prin Decizia nr.188/2017 s-a pronunţat cu 

privire la legalitatea art.31 alin.(17) din Legea nr.241/2006. Astfel, prin această 

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.31 alin.(17) 

din Legea nr.241 /2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 

republicată, examinând norma criticată din perspectiva principiului egalităţii între 

furnizorii de utilităţi publice, Curtea Constituţională a reţinut că: „(...) potrivit art.44 

din Legea nr.241/2006, republicată, lege specială, prevederile acesteia se 

completează inclusiv cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, lege generală. 

Prin urmare, în contextul criticilor formulate, Curtea Constituţională constată că prin 

art.42 alin.(61) din Legea nr.51/2006, republicată, astfel cum aceasta a fost 

modificată şi completată prin Legea nr.225/2016, s-a statuat că „Factura emisă 

pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu”. Prin această 



5 / 6 

 

reglementare legiuitorul a uniformizat legislaţia aplicabilă pentru toate serviciile de 

utilităţi publice, astfel încât toţi operatorii de servicii de utilităţi publice să poată 

beneficia de puterea de titlu executoriu a facturilor emise pentru asemenea servicii, 

fiind exclusă astfel orice situaţie discriminatorie. Legiuitorul a optat pentru o atare 

soluţie legislativă având în vedere domeniul specific al serviciilor publice, pentru a 

se putea asigura recuperarea cu celeritate a contravalorii serviciilor furnizate, 

împrejurare faţă de care se poate asigura şi continuitatea acestora”. Aceste 

considerente au fost ulterior preluate de Curtea Constituţională şi în Decizia nr.267 

din 23 aprilie 2019, iar acestora li s-a adăugat, prin Decizia nr.805 din 6 decembrie 

2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.42 alin.(61) şi 

(9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, acelea că 

„legiuitorul a uniformizat legislaţia aplicabilă pentru toate serviciile de utilităţi 

publice, fiind exclusă, astfel, orice situaţie derogatorie sau discriminatorie”; 

- este eronată susţinerea potrivit căreia debitorul nu se poate apăra în 

cadrul procedurii de executare. Din coroborarea prevederilor acestui act normativ 

reiese că între utilizatorul serviciului public şi furnizorul/furnizorii serviciului 

respectiv, există raporturi contractuale, drepturile/obligaţiile părţilor în legătură cu 

furnizarea serviciului public şi contravaloarea/plata la termen a acestuia regăsindu-

se în mod corespunzător, în contractele respective, încheiate în condiţiile legii. În 

situaţia în care utilizatorii debitori nu recunosc sumele datorate/cuprinse în factura 

care constituie titlu executoriu, pot contesta aceste sume, în condiţiile legii, fiind 

respectat astfel, liberul acces la justiţie şi dreptul la apărare; 

- se elimină cheltuieli suplimentare ce vor fi în sarcina debitorului: 

cheltuieli realizate pentru înregistrarea cererii de chemare în judecată şi cheltuieli 

aferente procedurii de executare. În condiţiile în care se vor adopta modificările 

propuse prin prezenta iniţiativă legislativă, paşii procedurali vor presupune obţinerea 

unui titlu executoriu constând într-o hotărâre judecătorească, aceasta urmând aceeaşi 

procedură de executare silită, care la rândul său ar genera cheltuieli de executare 

imputabile tot debitorului, conform art.670 alin.(2) din Codul de procedură civilă; 

- potrivit art.638 alin.(1) pct.4 din Codul de procedură civilă: „Sunt, de 

asemenea, titluri executorii şi pot fi puse în executare silită: [...] titlurile de credit 

sau alte înscrisuri cărora legea le recunoaşte puterea executorie.“ Această 

categorie de „alte titluri executorii“ este una mai largă şi cuprinde şi acele înscrisuri 

cărora legea le recunoaşte putere executorie. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 
 

PREŞEDINTE 

Simona  

BUCURA-OPRESCU 

 

  PREŞEDINTE 

Sandor 

BENDE 

 

SECRETAR, 

Christine 

THELLMANN 

 SECRETAR, 

Bogdan Gheorghe 

TRIF 
 

 

 

Şef serviciu ,  Cristian BITEA 

Consilier parlamentar , Elena HRINCESCU 

   

                  Consilier parlamentar, Isabela-Patricia ROBE 

 


