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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
     

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE 
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 
 
 
București, 8.02.2022 
Nr.4c-7/577/2021  

      
COMISIA PENTRU INDUSTRII 
ȘI SERVICII 
 
 
 
București, 8.02.2022 
Nr.4c-3/603/2021 
 

 

 Către  

 
BIROUL PERMANENT  

AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu 

apă și canalizare, trimisă spre examinare pe fond, Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului  și Comisiei pentru industrii și servicii  cu 
adresa nr. PLx.431/2021 din 8 noiembrie  2021. 

 

 

VICEPREŞEDINTE PREŞEDINTE 
Bogdan-Andrei  TOADER Sándor Bende 

 

 

 

nicoleta.toma
Conform cu originalul
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RAPORT COMUN  
asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2006 a 
serviciului de alimentare cu apă și canalizare  

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru industrii și servicii au fost 
sesizate spre dezbatere în fond asupra Propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, 

transmisă cu adresa nr. Plx. 431 din 8 noiembrie 2021, înregistrată la cele două 
comisii sesizate în fond cu nr.4c-7/ 577 în  data de 9 noiembrie 2021, respectiv cu 
nr.4c-3/603 în data de 8 noiembrie 2021. 
 Camera Deputaților este primă Cameră sesizată în conformitate cu 
prevederile art.75 din Constituţia României, republicată și ale art.92 alin.(8) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare. 
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  La întocmirea prezentului raport  comun, Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru industrii și servicii au avut în 
vedere: 

• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr. 571/ 15.07.2021 ) 
• avizul nefavorabil al Consiliul Economic și Social ( nr.5120 / 6.07.2021) 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.241/2006, Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. 
Se preconizează ca persoanele juridice care realizează sisteme proprii de alimentare 
cu apă să obţină avizul de la operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare din aria deservită, precum şi avizul de gospodărire a apelor emis de 
Administraţia Naţională „Apele Române”. Totodată, se propune ca strategiile tarifare 
ale serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare elaborate de către asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară să fie aprobate prin hotărârile acestor asociaţii.  

În conformitate cu prevederile art.62 și art.64 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două 
comisii sesizate în fond au examinat propunerea legislativă în ședințe separate. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 
legislativă în ședința din 8 februarie 2022. La lucrările Comisiei pentru industrii și 
servicii au fost prezenți deputați conform listei de prezență. În conformitate cu 
prevederile art.57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, la dezbaterile din cadrul Comisiei pentru industrii și servicii a participat în 
calitate de invitat din partea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice domnul Ionel Tescaru – președinte. Membrii Comisiei 
pentru industrii și servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Propunerii 

legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare, din următoarele considerente: 
- prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2021 pentru 

modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 
nr.241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este stabilită 
modalitatea de aprobare a strategiei tarifare, respectiv prin hotărârea autorităților 
deliberative a unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărârea adunării 
generale a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, având ca scop serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare, în baza mandatului special primit de la toate 
unitățile administrativ-teritoriale membre în care operatorul/operatorul regional 
prestează serviciul de alimentară cu apă și de canalizare; 

- alimentarea cu apă din surse directe de apă necesită obligatoriu 
obținerea avizului din partea Administrației Naționale Apele Române, în baza unui 
studiu hidrogeologic și a unei expertize realizate de Institutul Național de Hidrologie 
și Gospodărirea Apelor, care montează apometre sigilate ulterior obținerii autorizației 
de construire și a efectuării sistemului, beneficiarul plătind redevența pentru apa 
consumată. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a 
examinat propunerea legislativă în ședința desfășurată în sistem mixt ( fizic și online) 



 
 

 4

din data de 8 februarie 2022. La lucrările Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului au fost prezenți deputați conform listei de prezență. În 
conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, la dezbaterile din cadrul ședinței Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a participat în  calitate de 
invitat domnul Claudiu Vasile Răcuci - secretar de stat în cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. În urma examinării propunerii 
legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului au hotărât cu majoritate de voturi respingerea propunerii 
legislative.    
        În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate 
în fond au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților 
respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 

nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria 

legilor organice. 
 
 
 

     Vicepreşedinte Președinte  
Bogdan-Andrei  TOADER Sándor Bende 

Secretar  Secretar  
Christine THELMANN Oana-Marciana Özmen 

    
 
Șef serviciu, Nicoleta Toma                                                                 Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 
Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 
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