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                                                                          Bucureşti, 22.03.2022 

                                                                             Nr.4c-8/138 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 din Regulamentul Camerei 

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

mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.144/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi 

de canalizare nr.241/2006, trimis cu adresa nr. PL-x 29/2022 din 9 februarie și 

înregistrat cu nr.4c-8/49/2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.241/2006. Potrivit expunerii de motive, proiectul de lege va contribui la 

accelerarea implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 

urbane şi a Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 

modificată şi completată prin Directiva (EU) 2015/1787 şi Directivei (EU) 

2020/2184. Modificările propuse vizează asigurarea sustenabilităţii financiare a 

infrastructurii de apă şi canalizare, creşterea gradului de racordare la sistemele 

publice de alimentare cu apă şi canalizare existente, reglementarea sistemelor 

individuale adecvate şi stabilirea condiţiilor de descărcare a apelor uzate din acestea 

în resursele de apă, reducerea/eliminarea poluării cu ape uzate menajere. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1053/30.12.2021, avizează favorabil 

proiectul de lege cu observaţii şi propuneri. 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  

cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României în ședința din 

data de 07.02.2022. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 22 martie 2022, cu prezentă 

fizică și online. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006. 

 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

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 
George-Cătălin STÂNGĂ 

 
 
 
 

 
 
Consilier parlamentar,  
Alina Alexandriuc 
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