
 

 

 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                      Nr.26/657/26.06.2002          
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                 
ECOLOGIC  
 
 
    Către 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare, trimis comisiei noastre cu adresa nr.178 din 8 aprilie 2002, 
în vederea dezbaterii şi avizării în fond. 
    
 La întocmirea raportului comisia a avut în vedere şi avizele favorabile ale: 

- Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi cu nr.178/18.04.2002;  
- Consiliului Legislativ cu nr. 145/31.01.2002;  

 
 

La dezbaterile asupra proiectului de lege sus-menţionat au participat din partea 
Ministerului Administraţiei Publice, domnul Secretar de Stat � Ionel Fleşariu şi domnul 
Director general � Aureliu Dumitrescu.  
    
 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege se încadrează în 
categoria legilor ordinare. 
        
 
 

 
 
 PRESEDINTE, 

            
IOAN OLTEAN     
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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                           Nr.26/657/26.06.2002              
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                 

ECOLOGIC  
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare . 

 
  

1. Cu adresa nr. 178 din 8 aprilie 2002, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în 
fond, în vederea dezbaterii în procedură obişnuită şi întocmirii raportului asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere şi avizele favorabile primite de la: 
- Comisia juridică de disciplină şi imunităţi cu nr. 178/18.04.2002 ; 
- Consiliul Legislativ cu nr. 145/31.01.2002. 

Ordonanţa Guvernului are ca obiect stabilirea cadrului juridic, organizatoric şi instituţional necesar înfiinţării, administrării, gestionării, 
reglementării şi monitorizării serviciiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor, răspunzând astfel cerinţei înscrisă în art.2 alin (3) 
din Legea nr.326/2001 a seviciilor publice de gospodărie comunală. 

Ordonanţa îşi propune reglementarea în detaliu a activităţii de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor şi a raporturilor juridice dintre 
autorităţile administraţiei publice locale cu furnizorii/prestatorii de servicii şi beneficiarii acestora, stabilind competenţele şi atribuţiilor autorităţilor 
administraţiei publice locale, obligaţiile şi răspunderile operatorilor prestatori/furnizori de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi 
drepturile şi obligaţiile beneficiarilor şi utilizatorilor acestor servicii. 
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Prevederile ordonanţei au avut în vedere actele normative adiacente domeniului.    
 

Oportunitatea unui astfel de act normativ este evidentă şi ca urmare comisia susţine promovarea proiectului de lege. 
2. În raport cu obiectul reglementării şi conţinutul acestuia, proiectul de lege se încadrează potrivit prevederilor art. 74 alin.(2) din Constituţia 

României, în categoria legilor ordinare. 
3. La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

domnul Secretar de Stat Ionel Fleşariu şi domnul Director general Aureliu Dumitrescu din partea Ministerului Administraţiei Publice. 
4. La lucrările comisiei din data de 4 iunie 2002, au fost prezenţi 25 deputaţi, din totalul de 26 membri ai comisiei. 

Raportul a fost adoptat cu 20 voturi pentru şi o abţinere. 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 28 martie 2002.  
În urma dezbaterilor, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 

  
        I. Amendamente admise  
 

În urma dezbaterilor,  Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege, cu următoarele amendamente: 
  
Nr.
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
propunerii amendamentelor 

 
1. 

Text ordonanţă: 
 Art.1. � (1) Prezenta ordonanţă stabileşte 
cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, 
gestionarea, reglementarea, finanţarea, 
monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 
ţinând seama de strategia naţională de 
dezvoltare a serviciilor publice de gospodărie 
comunală.  
 

  
 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
 �Art.1. � (1) Prezenta ordonanţă stabileşte 
cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, 
gestionarea, reglementarea, finanţarea, 
monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare.� 
  (Domnul deputat Victor Dobre - Grupul 
parlamenatar al PNL.) 
 

 
Reformularea alin.(1) al art.1 s-a 
considerat necesară, întrucât 
acest act normativ nu poate face 
trimitere la un document care 
până în prezent nu a fost adoptat.  

 
2. 
 
3. 

Text Senat: 
1. La articolul 2, alineatul (2) se elimină. 
  

 
 2. La articolul 2, alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
 �(2) Prin organizarea şi desfăşurarea 
activităţii serviciilor de apă şi de canalizare 

 
 
 
Comisia consideră nejustificată 
eliminarea alineatului (2) 
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autorităţile publice sunt obligate să asigure 
realizarea următoarelor obiective: 
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

cetăţenilor; 
b) realizarea unei infrastructuri edilitare 

moderne, ca bază a dezvoltării economice şi 
în scopul atragerii investiţiilor profitabile 
pentru comunităţile locale; 

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; 
d) protecţia mediului; 
e) asigurarea contorizării consumului de apă 

pentru fiecare consumator cu care se încheie 
contracte de furnizare.� 

 (Propunerea Comisiei, iar pentru lit.e) 
domnii deputaţi Kovacs Csaba Tiberiu şi Makkai 
Gergely � Grupul parlamentar al UDMR.  
 

menţinând textul din ordonanţă . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este obligatorie asigurarea 
contorizării pentru că astfel se 
poate eficientiza  funcţionarea 
acestor servicii. 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 

Text ordonanţă: 
 Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe, 
noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: 
a) servicii de apă şi de canalizare- activităţile de 

utilitate publică şi de interes economic general, 
aflate sub autoritatea administraţiei publice 
locale, care au drept scop asigurarea apei 
potabile şi a serviciilor de canalizare pentru toţi 
utilizatorii de pe teritoriul localităţilor; 

b) serviciul public de alimentare cu apă- cuprinde, 
în principal, activităţile de captare, de tratare a 
apei brute, de transport şi de distribuţie a apei 
potabile şi industriale la utilizatori; 

Text Senat 
c) serviciul public de canalizare- cuprinde, în 

principal, următoarele activităţi: colectarea şi 

 
 3. Articolul 3  va avea următorul cuprins: 
  
 �Art.3. � Termenii tehnici utilizaţi în 
cuprinsul ordonanţei sunt definiţi în anexa, care 
face parte integrantă din prezenta ordonanţă.� 
  
 (Propunerea Comisiei) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Comisia a considerat necesară 
cuprinderea termenilor tehnici 
într-o anexă la prezentul act 
normativ.  
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transportul apelor uzate de la utilizatori la 
staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi 
evacuarea apei epurate în emisar, colectarea, 
evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din 
gurile de scurgere a apelor meteorice şi 
asigurarea funcţionalităţii acestora, 
supravegherea evacuării apelor uzate industriale 
în sistemul de canalizare, evacuarea şi tratarea 
nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate 
din activităţile prevăzute mai sus, precum şi 
evacuarea apelor meteorice şi de suprafaţă din 
intravilanul localităţilor; 

Text ordonanţă: 
d) sistem public de alimentare cu apă potabilă - 

ansamblul construcţiilor şi terenurilor, 
instalaţiilor tehnologice, echipamentelor 
funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se 
realizează serviciul public de alimentare cu apă 
potabilă. Sistemul public de alimentare cu apă 
potabilă cuprinde de regulă  următoarele 
componente: 

- captări; 
- aducţiuni; 
- staţii de tratare a apei brute; 
- staţii de pompare cu sau fără hidrofor; 
- rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile 
- reţele de distribuţie; 
- branşamente până la punctul de delimitare. 
e) sistem public de canalizare � ansamblul 

construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor 
tehnologice, echipamentelor funcţionale şi 
dotărilor specifice, prin care se realizează 
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serviciul public de canalizare. Sistemul public 
de canalizare cuprinde de regulă următoarele 
componente: 

- racorduri de canalizare de la punctul de 
delimitare; 

- reţele de canalizare; 
- staţii de pompare a apelor uzate; 
- staţii de epurare; 
- colectoare de evacuare spre emisar; 
- guri de vărsare în emisar; 
- depozite de nămol deshidratat;  
 
f) reţea publică de alimentare cu apă sau de 

canalizare � partea din sistemul de alimentare 
cu apă, respectiv din sistemul de canalizare, 
alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi 
construcţii-anexe care asigură distribuţia apei 
potabile, respectiv preluarea, evacuarea şi 
transportul apelor de canalizare la sau de la  doi 
ori mai mulţi utilizatori independenţi, respectiv 
de la două sau mai multe persoane fizice ce 
locuiesc în case individuale ori de la două sau 
mai multe persoane juridice ce administrează 
câte un singur condominiu, astfel cum este el 
definit de lege. Părţile componente ale unei 
reţele de alimentare cu apă, precum şi cele ale 
unei reţele de canalizare sunt amplasate de 
regulă pe domeniul public; în cazurile în care 
condiţiile tehnico-economice sunt avantajose, 
reţeaua publică de alimentare cu apă şi de 
canalizare poate fi amplasată, cu acordul 
proprietarului, şi pe terenuri private. Nu 
constituie reţele publice: reţelele de distribuţie 
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aferente unei singure clădiri de locuit, chiar 
dacă aceasta este administrată de mai multe 
persoane fizice sau juridice; reţelele de 
distribuţie aferente unei incinte proprietate 
privată pe care se află mai multe locuinţe 
despărţite de zone verzi şi alei interioare 
private; reţelele de distribuţie aferente unei 
platforme industriale, în care drumurile de acces 
şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar 
dacă aceasta este administrată de mai multe 
persoane juridice;  

g) branşament � partea  din reţeaua publică de 
distribuţie a apei care asigură legătura între 
reţeaua publică şi reţeaua interioară a unei 
incinte sau clădiri aparţinînd utilizatorilor. 
Branşamentul deserveşte un singur utilizator. 
Părţile componente ale unui branşament se 
precizează în regulamentul-cadru de branşare şi 
utilizare a serviciului de alimentare cu apă. 
Branşamentul până la contor, inclusiv căminul 
de branşament şi contorul, aparţine reţelei 
publice de distribuţie a apei, indiferent de modul 
de finanţare a realizării acestuia; 

h) racord � partea din reţeaua publică de 
canalizare care asigură legătura dintre utilizator 
şi canalizarea publică. Părţile componente ale 
unui racord se precizează în regulamentul-cadru 
de racordare şi utilizare a serviciului de 
canalizare. Racordul de la cămin spre reţea, 
inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei 
publice de canalizare, indiferent de modul de 
finanţare a realizării acestuia; 

i) ape uzate menajere � apele rezultate din 
folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi 
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servicii, care rezultă mai ales din metabolismul 
uman şi din activităţi menajere şi igenico-
sanitare; 

j) ape uzate provenite din activităţile economice- 
toate deversările de ape folosite în activităţile 
economico-industriale sau corespunzând unei 
alte utilizări a apei decât cea menajeră; 

k) ape meteorice- acele ape care provin din 
precipitaţii atmosferice. Sunt considerate ape 
meteorice şi apele care provin din stropirea şi 
spălarea drumurilor publice sau private, a 
grădinilor şi curţilor imobilelor; 

l) instalaţii interioare de apă potabilă - totalitatea 
instalaţiilor aflate în proprietatea sau 
administrarea utilizatorului, amplasate după 
apometrul /contorul de branşament, în sensul de 
curgere a apei, sau, dacă branşamentul nu este 
contorizat, după punctul de delimitare dintre 
reţeaua publică şi instalaţia interioară de 
utilizare a apei şi care asigură transportul apei 
potabile preluate din reţeaua publică la punctele 
de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare; 

m) instalaţii interioare de canalizare � totalitatea 
instalaţiilor aflate în proprietatea sau în 
administrarea utilizatorului, care asigură 
preluarea şi transportul apei uzate de la 
instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de 
racord din reţeaua publică; 

n) punct de delimitare a instalaţiilor de alimentare 
cu apă potabilă dintre prestator şi utilizator � 
locul în care instalaţiile aflate în proprietatea 
sau în administrarea utilizatorului se racordează 
la instalaţiile aflate în proprietatea sau în 
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administrarea operatorului funizor/prestator de 
servicii. Delimitarea dintre instalaţiile interioare  
de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se 
face prin căminul de racord, care este prima 
componentă a reţelei publice, în sensul de 
curgere a apei uzate;  

o) contor de branşament � aparatul de măsurare a 
volumului de apă potabilă consumat de 
utilizator, care se montează pe branşament între 
două vane/robinete, la limita proprietăţii 
utilizatorului, fiind ultima componentă a reţelei 
publice, în sensul de curgere a apei potabile; 

p) contor de reţea � aparatul care măsoară 
consumul de apă potabilă la mai multe asociaţii 
de locatari/proprietari sau la mai mulţi 
utilizatori individuali ori care măsoară 
transportul de apă dintr-o zonă în alta a reţelei 
publice. 

 
 
5 

Text ordonanţă: 
 Art.5. (1)�.   
 d) respectarea reglementărilor specifice din 
domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului.  

  
 4. La articolul 5, alineatul (1) litera d) va 
avea următorul cuprins: 
 
 � d) respectarea  reglementărilor specifice 
din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei 
mediului şi sănătăţii.� 
 (Domnul deputat Alexandru Ţibulcă � 
Grupul parlamentar al P.S.D.) 
 

 
 
 
 
Completare necesară având în 
vedere responsabilităţile în 
domeniu ale  consiliilor locale.  

 
6 

Text ordonanţă: 
 Art.8. � (1) Gestiunea serviciilor de apă şi 
de canalizare se organizează la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, judeţelor sau asociaţiilor 
intercomunale după criteriul raportului 

 
 5. La articolul 8, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
 
 �Art.8. � (1) Gestiunea serviciilor de apă şi 

 
Termenul de �asociaţii 
intercomunale� este impropriu, 
deoarece asociaţii în vederea 
gestionării serviciilor publice de 
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cost/calitate optim pentru serviciile 
furnizate/prestate utilizatorilor şi ţinându-se seama 
de mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile 
economico-sociale ale localităţilor, de starea 
dotărilor şi echipamentelor tehnico-edilitare 
existente şi de posibilităţile locale de finanţare a 
exploatării, întreţinerii şi dezvoltării acestora. 

de canalizare se organizează la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor, după criteriul 
raportului cost/calitate optim pentru serviciile 
furnizate/prestate utilizatorilor şi ţinându-se seama 
de mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile 
economico-sociale ale localităţilor, de starea 
dotărilor şi echipamentelor tehnico-edilitare 
existente şi de posibilităţile locale de finanţare a 
exploatării, întreţinerii şi dezvoltării acestora.� 
 (Domnul deputat Valeriu Zgonea � Grupul 
parlamentar al PSD.) 
 

apă şi de canalizare se pot 
realiza şi între oraşe şi comune; 
ca urmare menţinerea în text este 
inutilă.   

 
7 

Text ordonanţă: 
 Art.9.  
Alin.nou. 
 
 
  

  
 6. La articolul 9, după alineatul (2) se 
introduce alineatul (3) care va avea următorul 
cuprins: 
 �(3) Detalierea modalităţilor de gestiune 
prevăzute la alin.(1) se va face prin 
regulamentele�cadru specifice serviciilor publice 
de apă şi de canalizare, în conformitate cu 
legislaţia internă şi cu reglementările comunităţii 
europene.� 
 (Propunerea comisiei împreună cu 
reprezentantul Guvernului.)  
 

 
Comisia a considerat necesară 
precizarea făcută prin  acest nou 
alineat întrucât cele două 
modalităţi de administrare şi 
gestionare a serviciilor nu sunt 
explicitate în cuprinsul 
ordonanţei.  

 
8 
 
 
 
 
 
 
 

Text ordonanţă: 
 Art.11. - (1) În cazul gestiunii indirecte 
autorităţile administraţiei publice locale îşi deleagă 
o parte din sarcinile şi responsabilităţile proprii 
către o altă persoană juridică, denumită operator al 
serviciului, căreia îi încredinţează, în baza unui 
contract de delegare a gestiunii, dreptul de 
furnizare/prestare a serviciilor de apă şi de 
canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice 

  
 7. Articolul 11 va avea următorul 
cuprins: 
 (1) În cazul gestiunii indirecte autorităţile 
administraţiei publice locale îşi deleagă o parte din 
sarcinile şi responsabilităţile proprii către o altă 
persoană juridică, denumită operator al serviciului, 
căreia îi încredinţează, în baza unui contract de 
delegare a gestiunii, dreptul de furnizare/prestare a 
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10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de alimentare cu apă şi de canalizare necesare 
pentru realizarea acestora.  
Text Senat:  
 (2) Delegarea gestiunii se face în condiţii 
de transparenţă, prin licitaţie publică organizată 
cu respectarea contractului-cadru şi a 
regulamentului-cadru de delegare a serviciilor de 
apă şi de canalizare.   
 
Text ordonanţă: 
 (3) Delegarea gestiunii poate fi făcută numai 
către operatori atestaţi. 
 (4)   În realizarea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor de apă şi de canalizare 
autorităţile administraţiei publice locale vor urmări 
obţinerea celui mai bun raport cost/calitate, precum 
şi asigurarea condiţiilor necesare realizării  
interesului general specific acestor servicii. 
Text Senat: 
 (5) Prevederile alin.(2)  nu se aplică 
operatorilor care la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe au încheiate contracte de 
concesiune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

serviciilor de apă şi de canalizare, precum şi 
exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare necesare pentru realizarea acestora.  
 (2) Delegarea gestiunii se face prin licitaţie 
publică organizată cu respectarea contractului-cadru 
şi a regulamentului-cadru de delegare a gestiunii 
serviciilor de apă şi de canalizare. 
 (Domnul deputat Valeriu Zgonea � Grupul 
parlamentar al PSD.) 
 
 (3) Delegarea gestiunii poate fi făcută numai 
către operatori atestaţi. 
 (4)   În realizarea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor de apă şi de canalizare 
autorităţile administraţiei publice locale vor urmări 
obţinerea celui mai bun raport cost/calitate, precum 
şi asigurarea condiţiilor necesare realizării 
interesului general specific acestor servicii. 
 
 (5) Prevederile alin.(2)  nu se aplică 
operatorilor care la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe, au încheiate contracte de 
concesiune, precum şi celor care rezultă printr-o 
reorganizare teritorială bazată pe principii de 
eficienţă economică şi performanţă operaţională, 
dacă capitalul social al societăţii comerciale nou 
constituite aparţine mai multor autorităţi locale. 
Cu ocazia reorganizării, autorităţile 
administraţiei publice locale pot prelua spre 
execuţie, pe bază de bilanţ, debitele restante, 
penalităţile aferente şi obligaţiile de plată 
corespunzătoare ale foştilor operatori. 
 (Propunerea Comisiei împreună cu 
reprezentantul Guvernului) 

 
 
 
Eliminarea din text a sintagmei 
�în condiţii de transparenţă� se 
justifică întrucât este declarativă 
şi ca urmare inutilă, iar  cuvântul 
�gestiunii� a fost omis din textul 
iniţial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completările aduse alin.(5) şi (6) 
sunt necesare atât pentru a 
cuprinde situaţiile 
reorganizărilor care se fac în 
vederea înscrierii în condiţiile 
prevăzute în prezentul act 
normativ de către opratorii 
serviciilor de alimentare cu apă 
şi de canalizare, cât şi a 
condiţiilor pe care trebuie să le 
îndeplinească operatorii care au 
deja încheiate contracte de 
concesiune. 
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11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

Alin.nou 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text Senat: 
 (6) Autoritatea administraţiei publice locale 
semnatară a contractului va organiza o nouă  
licitaţie publică pentru delegarea gestiunii în toate 
cazurile în care, timp de doi ani consecutivi, 
operatorul de servicii nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale cu privire la calitatea serviciului şi 
performanţele economico-financiare. 
 

  (6) Operatorii care la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe au încheiate 
contracte de concesiune vor depune 
documentaţia pentru atestare ca operator, 
urmând a se încheia act adiţional la contractul 
de concesiune, care va cuprinde obligaţiile ce 
revin operatorilor din prezenta ordonanţă.  
 (Propunerea Comisiei împreună cu 
reprezentantul Guvernului) 
 
 (7) Autoritatea administraţiei publice locale 
semnatară a contractului va organiza o nouă  
licitaţie publică pentru delegarea gestiunii în toate 
cazurile în care, timp de doi ani consecutivi, 
operatorul de servicii nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale cu privire la calitatea serviciului şi 
performanţele economico-financiare. 
 (Propunerea comisiei împreună cu 
reprezentantul Guvernului) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(6) din textul actului 
normativ devine alin. (7) ca 
urmare a introducerii noului 
alineat (6). 

 
13 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 

Text ordonanţă: 
 
 Art.12. � (4) Activităţile de monitorizare şi 
control al modului de respectare a obligaţiilor 
stabilite în contractele de delegare a gestiunii se 
încredinţează Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Domeniul  Serviciilor de Gospodărie 
Comunală, care va dezvolta un sistem 
informaţional ce va permite compararea continuă a 
fiecărui indicator de performanţă cu nivelul atins de 
operatorul cel mai performant în acest domeniu.  
 
 
 

  
 8. La articolul 12, alineatele (4), (5) şi (6) 
vor avea următorul cuprins: 
 Art.12. � (4) Activităţile de monitorizare şi 
control al modului de respectare a obligaţiilor 
stabilite în contractele de delegare a gestiunii se 
încredinţează Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru serviciile publice de gospodărie 
comunală, care va dezvolta un sistem informaţional 
ce va permite compararea continuă a fiecărui 
indicator de performanţă cu nivelul atins de 
operatorul cel mai performant în acest domeniu, 
precum şi autorităţilor administraţiei publice 
locale. 

 
 
 
Refomularea propusă are în 
vedere necesitatea corelării cu 
prevederile Legii nr. 326/2001 în 
privinţa denumirii aceastei 
autorităţi naţionale, precum şi 
precizarea făcută în legătură cu 
obligaţiile autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
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16 

 
 
 
 (5) În realizarea sistemului informaţional şi 
implementarea activităţilor de monitorizare vor fi 
implicate organizaţiile profesionale de interes 
public. Autorităţile administraţiei publice locale au 
acces la orice informaţie deţinută de Autoritatea 
Naţională  de Reglementare în Domeniul 
Serviciilor de Gospodărie Comunală cu privire la 
serviciile publice delegate de aceasta. 
 
 
 
 (6) Autoritatea Naţională de Reglementare 
în Domeniul Serviciilor de Gospodărie 
Comunală are în principal sarcina de a controla 
activitatea operatorilor cu privire la: respectarea 
indicatorilor de performanţă, ajustarea periodică a 
tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea 
legii concurenţei, asigurarea protecţiei utilizatorilor 
şi exploatarea eficientă a patrimoniului public şi/sau 
privat afectat serviciilor. 

 (Domnii deputaţi Ioan Oltean �Grupul 
parlamentar al PD., Alexandru Ţibulcă şi Valeriu 
Zgonea � Grupul parlamentar al PSD) 
 (5) În realizarea sistemului informaţional şi 
implementarea activităţilor de monitorizare vor fi 
implicate organizaţiile profesionale de interes 
public. Autorităţile administraţiei publice locale au 
acces la orice informaţie deţinută de Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru serviciile 
publice de gospodărie comunală cu privire la 
serviciile publice delegate de aceasta. 
 (Domnii deputaţi Ioan Oltean �Grupul 
parlamentar al PD., Alexandru Ţibulcă şi Valeriu 
Zgonea � Grupul parlamentar al PSD). 
 (6) Autoritatea Naţională de Reglementare 
pentru serviciile publice de gospodărie comunală 
are în principal sarcina de a elabora metodologia 
şi procedura-cadru de măsurare şi de analiză a 
indicatorilor de performanţă şi de a controla 
activitatea operatorilor cu privire la: respectarea 
indicatorilor de performanţă, ajustarea periodică a 
tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea 
legii concurenţei, asigurarea protecţiei utilizatorilor 
şi exploatarea eficientă a patrimoniului public şi/sau 
privat afectat serviciilor. 
 (Domnii deputaţi Ioan Oltean � Grupul 
parlamentar al P.D.., Alexandru Ţibulcă şi Valeriu 
Zgonea � Grupul parlamentar al P.S.D., împreună 
cu reprezentantul Guvernului). 
 

 
 
 
Aceeaşi motivare ca la alin. 
precedent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesitatea precizării unora 
dintre principalele atribuţii ale 
acestei Autorităţi Naţionale de 
Reglementare pentru serviciile 
publice de gospodărie comunală.  
 

 
17 
 
 

Text ordonanţă: 
 Art.13.- (1) În vederea asigurării 
continuităţii serviciilor de apă şi de canalizare 
autorităţile administraţiei publice locale au 

  
 9. Articolul 13, va avea următorul 
cuprins:  
 Art.13.- (1) În vederea asigurării 
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responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor 
de investiţii necesare funcţionării sistemelor în 
condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin 
prescripţiile tehnice. În acest scop se vor institui 
sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, 
plecându-se de la un plan director şi ţinându-se 
seama de ciclurile procesului bugetar, în 
conformitate cu prevederile legale. 
 (2) Contractele de delegare a gestiunii vor 
prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor 
administraţiei publice locale şi ale operatorului în 
ceea ce priveşte realizarea investiţiilor. 
 (3) Finanţarea lucrărilor de investiţii se 
asigură din următoarele surse: 
a) fonduri proprii ale operatorului şi alocaţii de la 

bugetul local, în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin contractele de delegare a gestiunii; 

b) credite bancare garantate de către autorităţile 
administraţiei publice locale sau de către stat; 

c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamentele 
bi-sau multilaterale; 

d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe 
locale instituite în condiţiile legii; 

e) participarea capitalului privat în cadrul unor 
contracte de parteneriat de tipul construieşte-
operează- transferă şi variante ale acestuia; 

f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca 
participare la cofinanţarea unor proiecte 
realizate cu sprijin financiar extern, precum şi a 
unor programe de urgenţă sau cu caracter social; 

 
Text Senat: 
f1) din economii rezultate prin dotări cu  

continuităţii serviciilor de apă şi de canalizare 
autorităţile administraţiei publice locale au 
responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor 
de investiţii necesare funcţionării sistemelor în 
condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin 
prescripţiile tehnice. În acest scop se vor institui 
sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, 
plecându-se de la un plan director şi ţinându-se 
seama de ciclurile procesului bugetar, în 
conformitate cu prevederile legale. 
 (2) Contractele de delegare a gestiunii vor 
prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor 
administraţiei publice locale şi ale operatorului în 
ceea ce priveşte realizarea investiţiilor. 
 (3) Finanţarea lucrărilor de investiţii se 
asigură din următoarele surse: 
a) fonduri proprii ale operatorului şi alocaţii de la 

bugetul local, în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin contractele de delegare a gestiunii; 

b) credite bancare garantate de către autorităţile 
administraţiei publice locale sau de către stat; 

c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamentele 
bi-sau multilaterale; 

d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe 
locale instituite în condiţiile legii; 

e) participarea capitalului privat în cadrul unor 
contracte de parteneriat de tipul construieşte-
operează- transferă şi variante ale acestuia; 

f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca 
participare la cofinanţarea unor proiecte 
realizate cu sprijin financiar extern, precum şi a 
unor programe de urgenţă sau cu caracter social; 

g) din economii rezultate prin dotări cu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litera f1 din textul propus de 
S t d i lit )
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20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 

echipamente de performanţă; 
g) alte surse. 
Alin.nou. 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) Investiţiile străine în sistemele de 
alimemntare cu apă şi de canalizare vor beneficia de 
toate facilităţile legale în vigoare în momentul 
încheierii tranzacţiei. Facilităţile obţinute vor fi 
menţionate în contractul de delegare a gestiunii şi 
vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea 
acestuia. În situaţia obţinerii de către investitor a 
unor facilităţi ulterioare contractul de delegare a 
gestiunii va fi modificat în mod corespunzător, cu 
avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală. 
 
 
 
 
 
 
 (5) Investiţiile care se realizează din fonduri 
proprii ale investitorilor rămân în proprietatea 
acestora pe toată durata contractului, dacă nu s-a 
convenit altfel la încheierea acestuia ; în contractul 
de delegare se va menţiona modul de repartiţie a 
acestor bunuri la încetarea din orice cauză a 
acestuia. 

echipamente de performanţă; 
h) alte surse. 
 (4) Investiţiile efectuate de operator 
pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea 
sistemului public se vor amortiza de către 
operatorul de alimentare cu apă şi de canalizare, 
pe durata contractului de delegare.  
 ( Doamna deputat Aurelia Vasile � Grupul 
parlamentar al P.S.D.) 
 
 (5) Investiţiile străine în sistemele de 
alimemntare cu apă şi de canalizare vor beneficia de 
toate facilităţile legale în vigoare în momentul 
încheierii tranzacţiei. Facilităţile obţinute vor fi 
menţionate în contractul de delegare a gestiunii şi 
vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea 
acestuia. În situaţia obţinerii de către investitor a 
unor facilităţi ulterioare contractul de delegare a 
gestiunii va fi modificat în mod corespunzător, cu 
avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru serviciile publice de gospodărie 
comunală. 
 (Domnii deputaţi Ioan Oltean � Grupul 
parlamentar al P.D.., Alexandru Ţibulcă şi Valeriu 
Zgonea � Grupul parlamentar al P.S.D., împreună 
cu reprezentantul Guvernului). 
 
 (6) Investiţiile care se realizează din fonduri 
proprii ale investitorilor rămân în proprietatea 
acestora pe toată durata contractului, dacă nu s-a 
convenit altfel la încheierea acestuia ; în contractul 
de delegare a gestiunii se va menţiona modul de 
repartiţie a acestor bunuri la încetarea din orice 
cauză a acestuia. 

Senat devine lit.g) 
 
Completare necesară pentru 
cunoaşterea de către operator a 
condiţiilor în care poate să-şi 
desfăşoare activitatea 
investiţională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceeaşi motivare ca la nr.crt.14 
din raport.  
 
 
 
 
 
Completare necesară., urmare a 
unei omisiuni din textul iniţial. 
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 (Domnii deputaţi Ioan Oltean � Grupul 
parlamentar al PD. , Alexandru Ţibulcă şi  Valeriu 
Zgonea � Grupul parlamentr al PSD.) 
 

 
22 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
24 

Text ordonanţă: 
  
 Art.15. � (1) Operatorii de servicii de apă şi 
de canalizare cu capital aparţinând unităţilor 
administrativ-teritoriale pot fi privatizaţi în 
condiţiile legii. 
 (2) Hotărârea de privatizare aparţine 
consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiei 
intercomunale, după caz, în funcţie de apartenenţa 
capitalului social al operatorului de servicii de apă 
şi de canalizare. 
  
 (3) Privatizarea se face în conformitate cu 
prevederile legale concomitent cu delegarea 
gestiunii serviciilor de apă şi de canalizare, iar 
metoda de privatizare va fi stabilită prin caietul de 
sarcini. 

 10. Articolul 15 va avea următorul 
cuprins: 
 Art.15. � (1) Operatorii de servicii de apă şi 
de canalizare cu capital aparţinând unităţilor 
administrativ-teritoriale pot fi privatizaţi în 
condiţiile legii. 
  (2) Hotărârea de privatizare aparţine 
consiliului local, consiliului judeţean, sau 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după 
caz, în funcţie de apartenenţa capitalului social al 
operatorului de servicii de apă şi de canalizare. 
 (Domnul deputat Victor Dobre � Grupul 
parlamentar al P.N.L.) 
 (3) Privatizarea se face în conformitate cu 
prevederile legale, iar metoda de privatizare va fi 
stabilită prin caietul de sarcini. 
 (Domnul deputat Victor Dobre � Grupul 
parlamentar al P.N.L.)  
 

 
 
 
 
 
 
Motivareaa fost prezentată şi la 
nr. crt.6 din raportul comisiei. 
 
 
 
 
 
Se consideră reformularea 
propusă mai concisă şi totodată 
cuprinzătoare. 

 
25 

 
Text ordonanţă: 
 Art.16. � (1) Societăţile comerciale care 
furnizează/prestează servicii de apă şi de canalizare 
îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe 
baze contractuale, participând astfel la 
dezvoltarea pieţei libere a operatorilor 
furnizori/prestatori de servicii. 

  
 11. La articolul 16, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins:  
 Art.16. � (1) Societăţile comerciale care 
furnizează/prestează servicii de apă şi de canalizare 
îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe 
baze contractuale. 
 (Domnul deputat Victor Dobre � Grupul 
parlamentar al P.N.L.) 
 
 

 
 
 
Reformularea  are în vedere 
eliminarea frazei a doua din 
textul actului normativ, întrucât 
este decarativă şi ca urmare, 
inutilă 
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Text ordonanţă: 
 Art.24. � (1) � 
e) să furnizeze autorităţilor administraţiei pubilice 

locale şi Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Domeniul Serviciilor de Gospodărie 
Comunală informaţiile solicitate şi să asigure 
accesul la toate informaţiile necesare verificării 
şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor 
de apă şi de canalizare, în conformitate cu 
clauzele contractului de delegare şi cu 
prevederile legale în vigoare: 

 

  
 12. La articolul 24, alineatul (1), litera e)  
va avea următorul cuprins: 
e) să furnizeze autorităţilor administraţiei pubilice 

locale şi Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru serviciile publice de gospodărie 
comunală, informaţiile solicitate şi să asigure 
accesul la toate informaţiile necesare verificării 
şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor 
de apă şi de canalizare, în conformitate cu 
clauzele contractului de delegare şi cu 
prevederile legale în vigoare: 

 (Domnii deputaţi Ioan Oltean � Grupul 
parlamentar al PD. , Alexandru Ţibulcă şi  
Valeriu Zgonea � Grupul parlamentr al PSD.) 

 

 
 
 
Aceeaşi motivare ca la nr.crt.14 
din raport.  
 
 
 
 
 
 
 

 
27 
 
 
 
 
 
 

Text ordonanţă: 
 Art.24 .-   
 (4) Operatorii serviciilor de apă şi de 
canalizare au obligaţia să asigure finanţarea 
pregătirii profesionale a propriilor salariaţi. În 
acest scop vor preleva şi vor utiliza anual o sumă 
egală cu 0,5%din fondul de salarii prevăzut în 
bugetul de venituri şi cheltuieli. 
 

  
 13. La articolul 24, alineatul (4) se 
abrogă.  
 
 (Domnii deputaţi Kovacs Csaba şi Makkai 
Gergely � Grupul parlamentar al UDMR.)  
 
  

 
Operatorii serviciilor de apă şi 
de canalizare nu pot fi obligaţi să 
cheltuie o anumită sumă pentru 
pregătirea profesională a 
angajaţilor proprii.Acest lucru 
trebuie să vină de la sine într-un 
mediu de economie de piaţă. 

 
28 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Art.24. 
Alin.noi. 

  
 14. La articolul 24, după alineatul (3) se 
introduc două noi alineate . 
 �Asigurarea sumelor pentru finanţarea 
contoarelor de la alin.(1) lit.g) vor avea 
prioritate la adoptarea bugetului anual în 
următorii ani, al operatorului de servicii de apă, 
indiferent de forma de proprietate sau de 
organizare.� 
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29  �Operatorii serviciilor de apă sunt 
obligaţi să asigure contravaloarea contoarelor de 
apă montate deja de consumatori, inclusiv 
contravaloarea montajului acestora.�  
 (Domnii deputaţi Kovacs Csaba şi Makkai 
Gergely � Grupul parlamentar al UDMR.)  

Consumatorii care şi-au montat 
deja contoare nu trebuie să fie 
dezavantajaţi faţă de noii 
utilizatori ai acestor servicii. 

 
30 

Text ordonanţă: 
 Art.29. � � 
d) elaborarea indicatorilor de performanţă ai 
serviciilor de apă şi de canalizare şi supunerea 
acestora spre aprobare numai după ce în 
prealabil au fost supuşi dezbaterii publice; 

  
 15. La articolul 29, litera d) se abrogă. 
  
 (Domnul deputat Victor Dobre � Grupul 
parlamentar al PNL.) 
  

 
 
 
Măsura propusă în textul actului 
normativ este exagerată. 

 
31 

 
Text ordonanţă:  
Art.30 � �.. 
d) să stabilească condiţiile de asociere sau de 
formare de societăţi mixte, numai pe bază de 
licitaţie organizată în conformitate cu 
procedurile legale de delegare a serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 
 16. La articolul 30, litera d) se abrogă. 
 
 (Domnii deputaţi Ioan Oltean � Grupul 
parlamentar al P.D. şi Victor Dobre � Grupul 
parlamentar al P.N.L.) 

Asocierea necondiţionată de 
licitaţie sau de procesul de 
delegare asigură operatorului 
astfel constituit posibilităţi 
sporite de a-şi spori capacitatea 
financiară şi tehnică pentru 
atragerea de noi surse de 
finanţare, crearea condiţiilor de 
regionalizare a serviciilor 
publice locale în conformitate cu 
strategia Guvernului în acest 
domeniu. 

 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text ordonanţă: 
 Art.32. � (1)  Tarifele pentru plata 
serviciilor de apă şi de canalizare se fundamentează 
pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a 
costurilor de întreţinere şi reparaţii, a 
amortismentelor aferente capitalului imobilizat în 
active corporale şi necorporale, a obligaţiilor ce 
derivă din contractul de delegare şi includ cote 
pentru plata dobânzilor şi restituirea creditelor, 
pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare 

  
 17. Articolul 32, va avea următorul 
cuprins: 
 Art.32. � (1) Tarifele pentru plata serviciilor 
de apă şi de canalizare se fundamentează pe baza 
costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de 
întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente 
capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, a obligaţiilor ce derivă din contractul 
de delegare şi includ cote pentru plata dobânzilor şi 
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33 
 
 
 
 
 
 
34 
 

a sistemelor tehnico-edilitare, precum şi profitul 
operatorului, în condiţiile legii, cu respectarea 
următoarelor condiţii: 
a) structura şi nivelul tarifelor să fie stabilite astfel 

încât să reflecte costul efectiv al 
furnizării/prestării serviciilor de apă şi de 
canalizare, să descurajeze consumul excesiv, să 
încurajeze funcţionarea eficientă a acestora şi 
protecţia  mediului, să încurajeze investiţiile de 
capital şi să fie corelate cu gradul de 
suportabilitate de către utilizatori; 

 
b) să fie asigurată şi respectată autonomia 

financiară a operatorului; 
 
c) operatorul să aibă dreptul de a propune tarife 

binome care au: o componentă fixă, 
proporţională cu cheltuielile necesare pentru 
menţinerea în exploatare şi funcţionarea în 
condiţii de siguranţă şi eficienţă a sistemului de 
alimentare cu apă, respectiv de canalizare, şi 
una variabilă, în funcţie de consumul de apă, 
respectiv de cantitatea de ape uzate, înregistrate 
la utilizatori; 

d) operatorul să aibă dreptul de a indexa periodic 
tarifele în funcţie de rata inflaţiei, în baza unor 
formule de indexare avizate de autoritatea de 
reglementare şi aprobate de autorităţile 
administraţiei publice locale responsabile;  

 
 
e) aprobarea tarifelor să se facă de către consiliile 

locale, consiliile judeţene sau, după caz, de 

restituirea creditelor, pentru crearea surselor de 
dezvoltare şi modernizare a sistemelor tehnico-
edilitare, precum şi profitul operatorului, în 
condiţiile legii, cu respectarea următoarelor 
condiţii: 
a) structura şi nivelul tarifelor să fie stabilite astfel 

încât să reflecte costul efectiv al 
furnizării/prestării serviciilor de apă şi de 
canalizare, să descurajeze consumul excesiv, să 
încurajeze funcţionarea eficientă a acestora şi 
protecţia  mediului, să încurajeze investiţiile de 
capital şi să fie corelate cu gradul de 
suportabilitate de către utilizatori; 

b) să fie asigurată şi respectată autonomia 
financiară a operatorului; 

c) operatorul să aibă dreptul de a propune tarife 
binome care au: o componentă fixă, 
proporţională cu cheltuielile necesare pentru 
menţinerea în exploatare şi funcţionarea în 
condiţii de siguranţă şi eficienţă a sistemului de 
alimentare cu apă, respectiv de canalizare, şi 
una variabilă, în funcţie de consumul de apă, 
respectiv de cantitatea de ape uzate, înregistrate 
la utilizatori; 

d) operatorul să aibă dreptul de a ajusta  periodic 
tarifele în funcţie de rata inflaţiei, în baza unor 
formule de indexare avizate de autoritatea de 
reglementare şi aprobate de autorităţile 
administraţiei publice locale responsabile;  

 (Domnii deputaţi Ion Florescu  şi Aurel 
Gubandru � Grupul parlamentar al P.S.D.) 
e) aprobarea ajustărilor tarifare să se facă de 

către consiliile locale, consiliile judeţene sau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termenul de ajustare este cel 
corespunzător întrucât cuprinde 
toate influenţele asupra tarifului. 
 
 
 
 
 
Modificarea propusă este 
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35 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în 
conformitate cu dispoziţiile legale, în baza 
avizului autorităţii de reglementare şi cu 
condiţia respectării următoarelor cerinţe: 

 
 
- asigurarea furnizării/prestării serviciilor de apă 
şi de canalizare la nivelurile de calitate stabilite 
de consiliile locale sau prin contractele de 
delegare a gestiunii, după caz; 

- realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun 
pentru serviciile de apă şi de canalizare 
furnizate/prestate pe perioada angajată şi 
asigurarea unui echilibru între riscurile şi 
beneficiile asumate de părţile contractante; 

- asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a 
bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau 
privat al autorităţilor administraţiei publice 
locale afectate serviciilor de apă şi de 
canalizare; 

 
f) în cazul gestiunii delegate autorităţile 

administraţiei publice locale competente să fie 
obligate să verifice periodic următoarele: 

- serviciile de apă şi de canalizare 
furnizate/prestate şi nivelul de calitate a 
acestora; 

- îndeplinirea nivelurilor de servicii şi aplicarea 
penalităţilor pentru neîndeplinirea acestora; 

- menţinerea echilibrului contractual rezultat prin 
licitaţie şi stabilit prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a serviciilor de apă şi 
de canalizare ; 

după caz, de Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile legale, 
în baza avizului autorităţii de reglementare şi cu 
condiţia respectării următoarelor cerinţe: 

 (Domnii deputaţi Ion Florescu  şi Aurel 
Gubandru � Grupul parlamentar al P.S.D.) 
- asigurarea furnizării/prestării serviciilor de apă 
şi de canalizare la nivelurile de calitate stabilite 
de consiliile locale sau prin contractele de 
delegare a gestiunii, după caz; 

- realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun 
pentru serviciile de apă şi de canalizare 
furnizate/prestate pe perioada angajată şi 
asigurarea unui echilibru între riscurile şi 
beneficiile asumate de părţile contractante; 

- asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a 
bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau 
privat al unităţilor administrativ-teritoriale 
afectate serviciilor de apă şi de canalizare; 

 (Doamna deputat Aurelia Vasile � grupul 
parlamentar al PSD.) 
f) în cazul gestiunii delegate autorităţile 

administraţiei publice locale competente să fie 
obligate să verifice periodic următoarele: 

- serviciile de apă şi de canalizare 
furnizate/prestate şi nivelul de calitate al 
acestora; 

- îndeplinirea nivelurilor de servicii şi aplicarea 
penalităţilor pentru neîndeplinirea acestora; 

- menţinerea echilibrului contractual rezultat prin 
licitaţie şi stabilit prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a serviciilor de apă şi 
de canalizare ; 

necesară pentru a nu se înţelege 
că trebuie aprobate şi tarifele 
ofertate de operatorul desemnat 
câştigător al licitaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelarea cu prevederile Legii 
nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale. 
 
 
 
 
 
 
Corectură de ordin gramatical. 
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37 
 
38 
 
 
 
 
 
 
39 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
41 
 
 
 
 
 

- asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate 
între operator şi utilizatori; 

- limitele minime şi maxime ale profitului 
operatorului cu capital privat; 

- clauzele de administrare, întreţinere şi predare a 
bunurilor publice; 

- planul social de limitare a efectelor negative ale 
concedierilor; 

- independenţa managerială a operatorului faţă de 
orice ingerinţe ale autorităţilor şi instituţiilor 
publice; 

- responsabilitatea autorităţii publice pentru 
nerespectarea obligaţiilor sale contractuale. 

 (2) Autorităţile administraţiei publice locale 
pot finanţa dezvoltarea serviciilor de apă şi de 
canalizare, numai în condiţii de asigurare a 
surselor bugetare şi în condiţiile în care, din 
studiile realizate de organisme independente, 
rezultă că majoritatea utilizatorilor nu pot 
suporta tarifele necesare dezvoltării propuse. 
 
 (3) În cazul gestiunii delegate, pentru 
menţinerea achilibrului contractual, orice subvenţie 
a serviciilor încredinţate operatorului va putea fi 
aprobată de consiliile locale numai dacă determină 
o reducere a tarifului, corespunzătoare subvenţiei 
acordate şi/sau o creştere a calităţii serviciilor de 
apă şi de canalizare, inclusiv prin reducerea 
timpilor de realizare, corespunzătoare subvenţiei 
acordate. 
 
 (4) Procedurile de stabilire a preţurilor şi 
tarifelor se vor stabili în regulamentul-cadru de 

- asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate 
între operator şi utilizatori; 

- clauzele de administrare, întreţinere şi predare a 
bunurilor publice; 

- programul social de limitare a efectelor 
negative ale concedierilor; 

- independenţa managerială a operatorului faţă de 
orice ingerinţe ale autorităţilor şi instituţiilor 
publice; 

 (Domnii deputaţi Victor Dobre � Grupul 
parlamentar al P.N.L. şi Nicolae Leonăchescu � 
Grupul parlamentar al P.R.M. pentru lit.f). 
 
 (2) Autorităţile administraţiei publice locale 
vor finanţa dezvoltarea serviciilor de apă şi de 
canalizare, din bugetul local sau judeţean, după 
caz, conform hotărârii consiliilor locale sau 
judeţene, după caz. 
 (Domnii deputaţi Kovacs Csaba şi Makkai 
Gergely � Grupul parlamentar al UDMR şi domnul 
deputat Victor Dobre- Grupul parlamentar al 
P.N.L.)  
 (3) În cazul gestiunii delegate, pentru 
menţinerea achilibrului contractual, orice subvenţie 
a serviciilor încredinţate operatorului va putea fi 
aprobată de consiliile locale numai dacă determină 
o reducere a tarifului, corespunzătoare subvenţiei 
acordate şi/sau o creştere a calităţii serviciilor de 
apă şi de canalizare. 
 (Domnul deputat Victor Dobre � Grupul 
parlamentar al P.N.L.) 
 (4) Procedurile de stabilire a preţurilor şi 
tarifelor se vor stabili în regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor de apă şi de

 
 
 
 
Măsura de a stabili nişte limite 
ale profitului operatorului este în 
contradicţie cu noile principii 
economice.    
Se consideră mult mai nimerită 
denumirea de �program social � 
în loc de �plan social�.  
 
Prevederile de la ultima liniuţă 
nu-şi au rostul.   
 
Reformularea este concisă şi are 
în vedere faptul că o asemenea 
decizie nu trebuie luată numai pe 
considerente sociale ci luând în 
considerare mai ales aspectele 
economice, de sănătate, de 
protecţie a mediului, aspecte 
care cad în sarcina consiliilor 
locale şi judeţene. 
 
 
 
 
Reformularea este mai concisă şi 
totodată acoperitoare. 
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organizare şi funcţionare a serviciilor de apă şi de 
canalizare, care va fi elaborat de Ministerul 
Administraţiei publice şi aprobat prin hotărâre a 
Guvernului. 

organizare şi funcţionare a serviciilor de apă şi de 
canalizare, care va fi elaborat de Ministerul 
Administraţiei publice şi aprobat prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

 
42 

Text ordonanţă: 
 Art.37. � Regulamentul-cadru de organizare 
şi funcţionare a serviciilor de alimentare cu apă şi 
de canalizare, inclusiv contractul - cadru de 
branşare/racordare şi utilizare a serviciilor şi 
indicatorii minimali de performanţă a serviciilor, 
precum şi contractul � cadru şi regulamentul-cadru 
de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare vor fi aprobate 
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 
90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe. 
 

 18. Articolul 37, va avea următorul 
cuprins: 
 Art.37. � Regulamentul-cadru de organizare 
şi funcţionare a serviciilor de alimentare cu apă şi 
de canalizare, inclusiv contractul - cadru de 
branşare/racordare şi utilizare a serviciilor şi 
indicatorii de performanţă a serviciilor, precum şi 
contractul � cadru şi regulamentul-cadru de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă şi de canalizare vor fi aprobate prin hotărâre 
a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Administraţiei Publice, în termen de 90 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 
 (Domnul deputat Nicolae Leonăchescu � 
Grupul parlamentar al PRM.) 

 
 
 
 
 
Se consideră necesară eliminarea 
cuvântului �minimali� întrucât 
indicatorii de performanţă a 
serviciilor odată stabiliţi trebuie 
să fie respectaţi.. 
 

 
 
 
 
 
 
Nr.
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
propunerii amendamentelor 

 
43 
 
 
 
 

Text ordonanţă: 
 
 
 
 Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe, 
noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: 

ANEXA 
 

TERMENI TEHNICI UTILIZAŢI ÎN  
CUPRINSUL ORDONANŢEI 

 În sensul prezentei ordonanţe, termenii 
tehnici utilizaţi se definesc după cum urmează: 

 
 
Comisia a considerat 
necesară cuprinderea 
termenilor tehnici în anexa 
la actul  normativ.  
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a) servicii de apă şi de canalizare- activităţile de 
utilitate publică şi de interes economic general, 
aflate sub autoritatea administraţiei publice 
locale, care au drept scop asigurarea apei potabile 
şi a serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii 
de pe teritoriul localităţilor; 

b) serviciul public de alimentare cu apă- cuprinde, 
în principal, activităţile de captare, de tratare a 
apei brute, de transport şi de distribuţie a apei 
potabile şi industriale la utilizatori; 

Text Senat: 
c) serviciul public de canalizare- cuprinde, în 

principal, următoarele activităţi: colectarea şi 
transportul apelor uzate de la utilizatori la staţiile 
de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea 
apei epurate în emisar, colectarea, evacuarea şi 
tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de 
scurgere a apelor meteorice şi asigurarea 
funcţionalităţii acestora, supravegherea evacuării 
apelor uzate industriale în sistemul de canalizare, 
evacuarea şi tratarea nămolurilor şi a altor deşeuri 
similare derivate din activităţile prevăzute mai 
sus, precum şi evacuarea apelor meteorice şi de 
suprafaţă din intravilanul localităţilor; 

Text ordonanţă: 
d) sistem public de alimentare cu apă potabilă - 

ansamblul construcţiilor şi terenurilor, 
instalaţiilor tehnologice, echipamentelor 
funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se 
realizează serviciul public de alimentare cu apă 
potabilă. Sistemul public de alimentare cu apă 
potabilă cuprinde de regulă  următoarele 
componente: 

a) servicii de apă şi de canalizare- activităţile de 
utilitate publică şi de interes economic general, 
aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, 
care au drept scop asigurarea apei potabile şi a 
serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de 
pe teritoriul localităţilor; 

b) serviciul public de alimentare cu apă- cuprinde, în 
principal, activităţile de captare, de tratare a apei 
brute, de transport şi de distribuţie a apei potabile 
şi industriale la utilizatori; 

c) serviciul public de canalizare- cuprinde, în 
principal, următoarele activităţi: colectarea şi 
transportul apelor uzate de la utilizatori la staţiile 
de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei 
epurate în emisar, colectarea, evacuarea şi tratarea 
adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a 
apelor meteorice şi asigurarea funcţionalităţii 
acestora, supravegherea evacuării apelor uzate 
industriale în sistemul de canalizare, evacuarea şi 
tratarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare 
derivate din activităţile prevăzute mai sus, precum 
şi evacuarea apelor meteorice şi de suprafaţă din 
intravilanul localităţilor; 

 
d) sistem public de alimentare cu apă potabilă - 

ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor 
tehnologice, echipamentelor funcţionale şi 
dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul 
public de alimentare cu apă potabilă. Sistemul 
public de alimentare cu apă potabilă cuprinde de 
regulă  următoarele componente: 

- captări; 
- aducţiuni; 
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- captări; 
- aducţiuni; 
- staţii de tratare a apei brute; 
- staţii de pompare cu sau fără hidrofor; 
- rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile; 
- reţele de distribuţie; 
- branşamente până la punctul de delimitare. 
e) sistem public de canalizare � ansamblul 

construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor 
tehnologice, echipamentelor funcţionale şi 
dotărilor specifice, prin care se realizează 
serviciul public de canalizare. Sistemul public de 
canalizare cuprinde de regulă următoarele 
componente: 

- racorduri de canalizare de la punctul de 
delimitare; 

- reţele de canalizare; 
- staţii de pompare a apelor uzate; 
- staţii de epurare; 
- colectoare de evacuare spre emisar; 
- guri de vărsare în emisar; 
- depozite de nămol deshidratat;  
f) reţea publică de alimentare cu apă sau de 

canalizare � partea din sistemul de alimentare cu 
apă, respectiv din sistemul de canalizare, alcătuită 
din reţeaua de conducte, armături şi construcţii-
anexe care asigură distribuţia apei potabile, 
respectiv preluarea, evacuarea şi transportul 
apelor de canalizare la sau de la  doi ori mai mulţi 
utilizatori independenţi, respectiv de la două sau 
mai multe persoane fizice ce locuiesc în case 

- staţii de tratare a apei brute; 
- staţii de pompare cu sau fără hidrofor; 
- rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile; 
- reţele de distribuţie; 
- branşamente până la punctul de delimitare; 
 
e) sistem public de canalizare � ansamblul 

construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor 
tehnologice, echipamentelor funcţionale şi 
dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul 
public de canalizare. Sistemul public de canalizare 
cuprinde de regulă următoarele componente: 

- racorduri de canalizare de la punctul de delimitare; 
- reţele de canalizare; 
- staţii de pompare a apelor uzate; 
- staţii de epurare; 
- colectoare de evacuare spre emisar; 
- guri de vărsare în emisar; 
- depozite de nămol deshidratat;  
 
 
f) reţea publică de alimentare cu apă sau de 

canalizare � partea din sistemul de alimentare cu 
apă, respectiv din sistemul de canalizare, alcătuită 
din reţeaua de conducte, armături şi construcţii-
anexe care asigură distribuţia apei potabile, 
respectiv preluarea, evacuarea şi transportul apelor 
de canalizare la sau de la  doi ori mai mulţi 
utilizatori independenţi, respectiv de la două sau 
mai multe persoane fizice ce locuiesc în case 
individuale ori de la două sau mai multe persoane 
juridice ce administrează câte un singur
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44 
 
 
 

individuale ori de la două sau mai multe persoane 
juridice ce administrează câte un singur 
condominiu, astfel cum este el definit de lege. 
Părţile componente ale unei reţele de alimentare 
cu apă, precum şi cele ale unei reţele de 
canalizare sunt amplasate de regulă pe domeniul 
public; în cazurile în care condiţiile tehnico-
economice sunt avantajose, reţeaua publică de 
alimentare cu apă şi de canalizare poate fi 
amplasată, cu acordul proprietarului, şi pe 
terenuri private. Nu constituie reţele publice: 
reţelele de distribuţie aferente unei singure clădiri 
de locuit, chiar dacă aceasta este administrată de 
mai multe persoane fizice sau juridice; reţelele de 
distribuţie aferente unei incinte proprietate 
privată pe care se află mai multe locuinţe 
despărţite de zone verzi şi alei interioare private; 
reţelele de distribuţie aferente unei platforme 
industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile 
verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta 
este administrată de mai multe persoane juridice;  

g) branşament � partea  din reţeaua publică de 
distribuţie a apei care asigură legătura între 
reţeaua publică şi reţeaua interioară a unei incinte 
sau clădiri aparţinînd utilizatorilor. Branşamentul 
deserveşte un singur utilizator. Părţile 
componente ale unui branşament se precizează în 
regulamentul-cadru de branşare şi utilizare a 
serviciului de alimentare cu apă. Branşamentul 
până la contor, inclusiv căminul de branşament şi 
contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie a 
apei, indiferent de modul de finanţare a realizării 
acestuia; 

 

juridice ce administrează câte un singur 
condominiu, astfel cum este el definit de lege. 
Părţile componente ale unei reţele de alimentare cu 
apă, precum şi cele ale unei reţele de canalizare 
sunt amplasate de regulă pe domeniul public; în 
cazurile în care condiţiile tehnico-economice sunt 
avantajose, reţeaua publică de alimentare cu apă şi 
de canalizare poate fi amplasată, cu acordul 
proprietarului, şi pe terenuri private. Nu constituie 
reţele publice: reţelele de distribuţie aferente unei 
singure clădiri de locuit, chiar dacă aceasta este 
administrată de mai multe persoane fizice sau 
juridice; reţelele de distribuţie aferente unei incinte 
proprietate privată pe care se află mai multe 
locuinţe despărţite de zone verzi şi alei interioare 
private; reţelele de distribuţie aferente unei 
platforme industriale, în care drumurile de acces şi 
spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă 
aceasta este administrată de mai multe persoane 
juridice;  

g) branşament � partea  din reţeaua publică de 
distribuţie a apei care asigură legătura între reţeaua 
publică şi reţeaua interioară a unei incinte sau 
clădiri aparţinînd utilizatorilor. Branşamentul 
serveşte un singur utilizator. Părţile componente 
ale unui branşament se precizează în regulamentul-
cadru de branşare şi utilizare a serviciului de 
alimentare cu apă. Branşamentul până la contor, 
inclusiv căminul de branşament şi cotorul, aparţine 
reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de 
modul de finanţare a realizării acestuia; În cazuri 
bine justificate de către utilizator sau prestator 
şi a existenţei condiţiilor tehnice necesare, se 
poate admite realizarea separării şi contorizării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendamentul are în 
vedere şi soluţionarea unor 
cazuri când se doreşte  
separarea şi contorizarea 

l i i l
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h) racord � partea din reţeaua publică de canalizare 

care asigură legătura dintre utilizator şi 
canalizarea publică. Părţile componente ale unui 
racord se precizează în regulamentul-cadru de 
racordare şi utilizare a serviciului de canalizare. 
Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul 
de racord, aparţine reţelei publice de canalizare, 
indiferent de modul de finanţare a realizării 
acestuia; 

i) ape uzate menajere � apele rezultate din folosirea 
apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, 
care rezultă mai ales din metabolismul uman şi 
din activităţi menajere şi igenico-sanitare; 

j) ape uzate provenite din activităţile economice- 
toate deversările de ape folosite în activităţile 
economico-industriale sau corespunzând unei alte 
utilizări a apei decât cea menajeră; 

k) ape meteorice- acele ape care provin din 
precipitaţii atmosferice. Sunt considerate ape 
meteorice şi apele care provin din stropirea şi 
spălarea drumurilor publice sau private, a 
grădinilor şi curţilor imobilelor; 

consumului mai multor utilizatori pe acelaşi 
branşament, la nivelul limitei de proprietate. 
Costurile pentru separare şi montarea mai 
multor contoare pe acelaşi branşament, la 
nivelul limitei de proprietate, pentru facturarea 
separată a utilizatorilor din acelaşi condominiu, 
vor fi suportate de utilizatori, prestatorul avînd 
obligaţia montării unui singur contor de 
branşament. 

 ( Doamna deputat Aurelia Vasile � Grupul 
parlamentar al P.S.D.) 
h) racord � partea din reţeaua publică de canalizare 

care asigură legătura dintre utilizator şi canalizarea 
publică. Părţile componente ale unui racord se 
precizează în regulamentul-cadru de racordare şi 
utilizare a serviciului de canalizare. Racordul de la 
cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, 
aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de 
modul de finanţare a realizării acestuia; 

 
i) ape uzate menajere � apele rezultate din folosirea 

apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care 
rezultă mai ales din metabolismul uman şi din 
activităţi menajere şi igenico-sanitare; 

j) ape uzate provenite din activităţile economice- 
toate deversările de ape folosite în activtăţile 
economico-industriale sau corespunzînd unei alte 
utilizări a apei decât cea menajeră; 

k) ape meteorice- acele ape care provin din 
precipitaţii atmosferice. Sunt considerate ape 
meteorice şi apele care provin din stropirea şi 
spălarea drumurilor publice sau private, a 
grădinilor şi curţilor imobilelor; 

consumului mai multor 
utilizatori pe acelaşi 
branşament. 
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l) instalaţii interioare de apă potabilă - totalitatea 
instalaţiilor aflate în proprietatea sau 
administrarea utilizatorului, amplasate după 
apometrul /contorul de branşament, în sensul de 
curgere a apei, sau, dacă branşamentul nu este 
contorizat, după punctul de delimitare dintre 
reţeaua publică şi instalaţia interioară de utilizare 
a apei şi care asigură transportul apei potabile 
preluate din reţeaua publică la punctele de 
consum şi/sau la instalaţiile de utilizare; 

m) instalaţii interioare de canalizare � totalitatea 
instalaţiilor aflate în proprietatea sau în 
administrarea utilizatorului, care asigură 
preluarea şi transportul apei uzate de la 
instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de 
racord din reţeaua publică; 

n) punct de delimitare a instalaţiilor de alimentare 
cu apă potabilă dintre prestator şi utilizator � 
locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau 
în administrarea utilizatorului se racordează la 
instalaţiile aflate în proprietatea sau în 
administrarea operatorului funizor/prestator de 
servicii. Delimitarea dintre instalaţiile interioare  
de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se 
face prin căminul de racord, care este prima 
componentă a reţelei publice, în sensul de curgere 
a apei uzate;  

o) contor de branşament � aparatul de măsurare a 
volumului de apă potabilă consumat de utilizator, 
care se montează pe branşament între două 
vane/robinete, la limita proprietăţii utilizatorului, 
fiind ultima componentă a reţelei publice, în 
sensul de curgere a apei potabile; 

l) instalaţii interioare de apă potabilă - totalitatea 
instalaţiilor aflate în proprietatea sau administrarea 
utilizatorilorului, amplasate după apometrul 
/contorul de branşsment, în sensul de curgere a 
apei, sau, dacă branşamentul nu este contorizat, 
după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi 
instalaţia interioară de utilizare a apei şi care 
asigură transportul apei potabile preluate din 
reţeaua publică la punctele de consum şi/sau la 
instalaţiile de utilizare; 

m) instalaţii interioare de canalizare � totalitatea 
instalaţiilor aflate în proprietatea sau în 
administrarea utilizatorului, care asigură preluarea 
şi transportul apei uzate de la instalaţiile de 
utilizare a apei până la căminul de racord din 
reţeaua publică; 

n) punct de delimitare a instalaţiilor de alimentare cu 
apă potabilă dintre prestator şi utilizator � locul în 
care instalaţiile aflate în proprietatea sau în 
administrarea utilizatorului se racordează la 
instalaţiile aflate în proprietatea sau în 
administrarea peratorului funizor/prestator de 
srvicii. Delimitarea dintre instalaţiile interioare  de 
canalizare şi reţeaua publică de canalizare se face 
prin căminul de racord, care este prima 
componentă a reţelei publice, în sensul de curgere 
a apei uzate;  

o) contor de branşament � aparatul de măsurare a 
volumului de apă potabilă consumată de utilizator, 
care se montează pe branşament între două 
vane/robinete, la limita proprietăţii utilizatorului, 
fiind ultima componentă a reţelei publice, în sensul 
de curgere a apei potabile; 
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p) contor de reţea � aparatul care măsoară consumul 
de apă potabilă la mai multe asociaţii de 
locatari/proprietari sau la mai mulţi utilizatori 
individuali ori care măsoară transportul de apă 
dintr-o zonă în alta a reţelei publice. 

 

p) contor de reţea � aparatul care măsoară consumul 
de apă potabilă la mai multe asociaţii de 
locatari/proprietari sau la mai mulţi utilizatori 
individuali ori care măsoară transportul de apă 
dintr-o zonă în alta a reţelei publice. 

 
 
 
 

 
 

Amendamente respinse. 
 

 În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
Nr.
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul  
acestuia. 

 

Motivare 
a) Argumente pentru susţinerea  

amendamentelor. 
b) Argumente pentru 

respingerea amendamentelor. 
 
45 

  
 Art.1. � (2) Prevederile prezentei ordonanţe 
se aplică serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
de canalizare, denumite în continuare servicii de 
apă şi de canalizare, din localităţile în care există 
sisteme publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, indiferent de mărimea acestora. 

 Domnul deputat Victor Dobre � Grupul 
parlamentar al PNL, propune reformularea alin.(2) 
al art.1, după cum urmează: 
 Art.1. � (2) Prevederile prezentei ordonanţe 
se aplică serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
de canalizare, denumite în continuare servicii de 
apă şi de canalizare.  
 

a) prevederile actului normativ 
trebuie să fie valabile pentru 
toate localităţile, indiferent 
dacă au sau nu au sisteme 
publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare. 

b) comisia consideră textul 
ordonanţei corespunzător, 
întrucât aplicarea 
prevederilor acestui act 
normativ nu poate fi făcută 
decât la localităţile care 
există sau sunt în curs de 
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realizare sisteme publice de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
46 
 
 
 
 
 
 
 
47 

  
 Art. 2. � (2) Prin organizarea şi desfăşurarea 
activităţii serviciilor de apă şi de canalizare 
autorităţile publice sunt obligate să asigure 
realizarea următoarelor obiective: 
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

cetăţenilor; 
b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, 

ca bază a dezvoltării economice şi în scopul 
atragerii investiţiilor profitabile pentru 
comunităţile locale; 

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; 
d) protecţia mediului; 
 

 Domnul deputat Victor Dobre � Grupul 
parlamentar al PNL, propune reformularea literei b) 
a alin.(2) al art.2, astfel: 
 Art. 2. � (2) Prin organizarea şi desfăşurarea 
activităţii serviciilor de apă şi de canalizare 
autorităţile publice sunt obligate să asigure 
realizarea următoarelor obiective: 
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

cetăţenilor; 
b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne. 
c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; 
 
d) protecţia mediului; 
 Doamna deputat Aurelia Vasile - Grupul 
parlamentar al PSD., propune abrogarea 
prevederilor lit.d). 
 

 
 
 
a) eliminarea frazei a doua a 

lit.b) este necesară  întrucât 
este declarativă şi ca urmare 
nu este necesară în textul 
actului normativ. 

b) comisia a respins 
amendamentul considerând 
corespunzător textul actului 
normativ. 

 
a) prevederile privind protecţia 

mediului se regăsesc în 
legislaţia în vigoare. 

b) comisia a respins 
amendamentul întrucât 
precizarea obligaţiilor de 
protecţie a mediului este 
necesar a fi cuprinsă şi în 
acest act normativ. 

 
 
48 
 
 
 
 

 
 Art.3.  
Literă nouă: 

  
 Doamna deputat Viorica Afrăsinei � Grupul 
parlamentar al PSD- propune o nouă lit.r), cu 
următorul cuprins: 
 r) contor secundar- aparatul care 
măsoară consumul de apă în apartamentele din 
locuinţele condominiu

 
a) amendamentul are în vedere 

completarea art.3 cu acest 
termen tehnic. 

b) comisia  a respins 
amendamentul întrucât în 
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locuinţele condominiu. 
 
 

cuprinsul actului normativ 
acest termen tehnic nu se 
regăseşte.  

 
 
49 

 
 Art. 6 . � (1) Serviciile prestate prin 
sistemele publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare trebuie să îndeplinească la nivelul 
utilizatorilor indicatorii de performanţă aprobaţi 
de consiliile locale, consiliile judeţene sau de 
Consiliul  General al Municipiului Bucureşti, după 
caz, prin regulamentul de organizare şi funcţionare 
a serviciilor de apă şi de canalizare. 
 
 
 
 (2) Indicatorii de performanţă ai 
serviciilor la utilizatori se aprobă de către consiliile 
locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti, după caz, în baza unui 
studiu care va ţine seama cu prioritate de 
necesităţile consumatorilor, starea tehnică şi 
eficienţa sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare. 
 (3) Propunerile de indicatori de 
performanţă ai serviciilor de apă şi de canalizare 
la utilizatori, rezultate din studiul efectuat în acest 
scop, vor fi supuse dezbaterii publice înaintea 
supunerii lor spre aprobare.  
 (4) Consiliile locale, consiliile judeţene sau 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după 
caz, vor aproba indicatorii de calitate ai 
serviciilor de apă şi de canalizare, cu respectarea 
prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul-

  
 Doamna deputat Aurelia Vasile- Grupul 
parlamentar al P.S.D.- propune reformularea  art. 
6. astfel: 
 Art. 6 . (1) � Serviciile prestate prin 
sistemele publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare trebuie să îndeplinească la nivelul 
utilizatorilor indicatorii de performanţă a calităţii 
serviciului aprobaţi de consiliile locale, consiliile 
judeţene sau de Consiliul  General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a serviciilor de apă şi de 
canalizare. 
 (2) Indicatorii de performanţă a calităţii 
serviciului la utilizatori se aprobă de către consiliile 
locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti, după caz, în baza unui 
studiu care va ţine seama cu prioritate de 
necesităţile consumatorilor, starea tehnică şi 
eficienţa sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare. 
 (3) Propunerile de indicatori de 
performanţă a calităţii  serviciului de apă şi de 
canalizare la utilizatori, rezultate din studiul 
efectuat în acest scop, vor fi supuse dezbaterii 
publice înaintea supunerii lor spre aprobare.  
 (4) Consiliile locale, consiliile judeţene sau 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după 
caz, vor aproba indicatorii de calitate ai 
serviciilor de apă şi de canalizare cu respectarea 

 
a) se consideră necesar ca în 

textul alin.(1)-(5) ale art.6 să 
se folosească termenul de  
�indicatori de performanţă a 
calităţii�. 

b) comisia a respins 
amendamentul întrucât 
acesta reprezintă numai  o 
parte a indicatorilor care 
definesc noţiunea de  
�indicatori de performanţă�, 
considerând astfel 
corespunzător textul actului 
normativ.   
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cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de 
apă şi de canalizare, care sunt minimale. Acestea 
pot aproba şi alţi indicatori  de performanţă ai 
serviciilor de apă şi de canalizare, pe baza unor 
studii de specialitate. 
 (5) Proprietarii instalaţiilor cu care se 
furnizează/prestează serviciile de apă şi de 
canalizare, precum şi operatorii care au primit 
delegarea serviciului se bucură de dreptul de 
servitute legală pentru toate aceste instalaţii. 

prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul-
cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de 
apă şi de canalizare, care sunt minimale.  Acestea 
pot aproba şi alţi indicatori  de performanţă a 
calităţii serviciilor de apă şi de canalizare, pe baza 
unor studii de specialitate. 
 (5) Proprietarii instalaţiilor cu care se 
furnizează/prestează serviciile de apă şi de 
canalizare, precum şi operatorii care au primit 
delegarea serviciului se bucură de dreptul de 
servitute legală pentru toate aceste instalaţii. 
 

 
50 
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 Art. 11. (2) Delegarea gestiunii se face în 
condiţii de transparenţă, prin licitaţie publică 
organizată cu respectarea contractului-cadru de 
delegare a serviciilor de apă şi de canalizare, în 
termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe. 
 
 
 
Alin.nou 

 Doamna deputat Aurelia Vasile propune 
reformularea alin.(2), astfel: 
 (2) Delegarea gestiunii se face în condiţii de 
transparenţă, prin licitaţie publică organizată cu 
respectarea contractului-cadru de delegare a 
serviciilor de apă şi de canalizare, în termen de 
maxim 2 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe. 
 
 
 Domnul deputat Ioan Oltean propune un 
alineat nou (21) cu următorul cuprins: 
 (21) În situaţia în care, la licitaţia publică 
se prezintă numai operatori deţinuţi integral de 
autorităţi publice locale, organizatorul licitaţiei 
poate atribui prin negociere contractul de 
gestiune delegată unui operator rezultat prin 
reorganizare. Reorganizarea operatorilor 
participanţi la licitaţie se va face prin 
transformare, asociere sau fuzionare, astfel încât 
operatorul rezultat să devină eficient din punct 
de vedere financiar şi performant din punct de 

 
a) Amendamentul  are în 

vedere limitarea strictă la 2 
ani pentru delegarea 
gestiunii prin licitaţie 
publică. 

b) comisia a respins propunerea 
întrucât organizarea licitaţiei 
pentru delegarea gestiunii 
este detterminată de situaţiile 
concrete apărute în timp. 

 
a) amendamentul a avut în 

vedere inutilitatea 
organizării unei licitaţii 
publice pentru delegarea 
gestiunii, în condiţiile în 
care operatorii participanţi 
la licitaţie sunt ai 
autorităţilor publice locale. 

b) Comisia a respins 



                                                                                     

 

31 

vedere operaţional. 
 

propunerea considerând 
corespunzător textul actului 
normativ. 

 
 
52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Art.12. � (4) Activităţile de monitorizare şi 
control al modului de respectare a obligaţiilor 
stabilite în contractele de delegare a gestiunii se 
încredinţează  Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Serviciilor de 
Gospodărie Comunală, care va dezvolta un 
sistem informaţional ce va permite compararea 
continuă a fiecărui incicator de performanţă cu 
nivelul atins de operatorul cel mai performant în 
acest domeniu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Doamna deputat Aurelia Vasile - Grupul 
parlamentar al P.S.D., propune reformularea 
art.12 alin.(4) şi (6) astfel:  
 (4) Activităţile de monitorizare şi control al 
modului de respectare a obligaţiilor stabilite în 
contractele de delegare a gestiunii se încredinţează  
de către consiliile locale sau judeţene competente 
autorităţilor locale de monitorizare a 
contractelor, în baza aprobării statutelor 
acestora, în conformitate cu statutul-cadru 
aprobat prin ordin al ministrului administraţiei 
publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Toate sarcinile de execuţie a 

monitorizării şi controlului 
direct al prestatorilor , în 
conformitate cu prevederile 
contractuale, se organizează 
la nivelul autorităţii locale 
competente, (în aplicarea 
art.5 lit.b) şi d), art.12 
alin.(1) şi (3), art.13 lit.c) 
din Legea nr.326/2001şi 
art.7, art.12 alin.(1), (2), (3)  
din prezenta ordonanţă) 
funcţionând în condiţii de 
maximă transparenţă şi 
obiectivitate, în consiliile de 
decizie ale acestora intrând 
obligatoriu şi reprezentanţi 
selectaţi pe criterii de 
competenţă de către 
organizaţiile profesionale de 
profil şi organizaţiile de 
protecţie a consumatorilor 
de la nivel judeţean-
municipal (în aplicarea art.5 
lit.e, f, j, k, art.6 lit.b,c,d, e, 
din Legea nr.326/201 şi art.4 
lit.d, e, art.19 lit.a, art.25 
alin.2 lit.k, art.29 lit.e, din 
prezenta ordonanţă. 
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  (6) Autoritatea Naţională de Reglementare 
în Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală 
are în principal sarcina de a controla activitatea 
operatorilor cu privire la : respecatrea 
indicatorilor de performanţă, ajustarea 
periodică a tarifelor conform de ajustare, 
respectarea legii concurenţei, asigurarea 
protecţiei utilizatorilor şi exploatarea eficientă a 
patrimoniului public şi/sau privat afectat 
serviciilor. 
 

 
 
 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile - Grupul 
parlamentar al P.S.D., propune reformularea 
alin.(6) astfel: 
  (6) Autoritatea Naţională de Reglementare 
în Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală 
are în principal următoarele sarcini:  
- avizarea formulelor de indexare a tarifelor şi 

a structurilor tarifare; 
- anliza comparativă a indicatorilor de 

performanţă şi elaborarea de studii, 
prognoze şi proiecte de acte normative în 
domeniu; 

- pregătirea unor metodologii-cadru de 
măsurare şi anliză a indicatorilor de 
performanţă;  

- controlul Autorităţilor locale de monitorizare 
a contractelor cu privire la respectarea 
statutului şi atribuţiilor acestora, precum şi a 
metodologiilor-cadru; 

- şcolarizarea şi atestarea personalului din 
cadrul autorităţilor locale, inclusiv cel al 
Autorităţilor  locale de monitorizare a 
contractelor.  

 

b) amendamentul a fost respins 
considerând că textul 
reformulat de comisie este 
corespunzîtor. 

a) Se are în vedere 
profesionalismul şi înalta 
specializare necesare unor 
astfel de activităţi. 

b) comisia a respins 
amendamentul considerând 
corespunzător textul din 
actul normativ, cu 
dezvoltarea sistemului 
informaţional la nivelul 
Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru 
servicii publice de 
gospodărie comunală..  

 

54 
 
 
 
 

  
 Art.13. � (3) Finanţarea lucrărilor de 
investiţii se asigură din următoarele surse: 
a) fonduri proprii ale operatorului şi alocaţii de la 

bugetul local, în conformitate cu obligaţiile 

 Doamna deputat Aurelia Vasile - Grupul 
parlamentar al P.S.D., propune eliminarea 
alin.(3), (4), (5) ale art.13. 
 
 

a) Prevederile art.13 alin.(3), (4) 
şi (5) vin în contradicţie cu 
prevederile art.4 lit.c, art.6, 
art.8, art.11 alin.(4), art.32 
alin.(1) lit.e, f, alin.(3) din 
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asumate prin contractele de delegare a gestiunii; 
b) credite bancare garantate de către autorităţile 

administraţiei publice locale sau de către stat; 
c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente 

bi-sau multilaterale; 
d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe 

locale înstituite în condiţiile legii; 
e) participarea capitalului privat în cadrul unor 

contracte de parteneriat de tipul construieşte-
operează-transferă şi variante ale acestuia; 

f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca 
participare la cofinanţarea unor proiecte 
realizate cu sprijin financiar extern, precumşi a 
unor programe de urgenţă sau cu caracter social; 

 
g) alte surse. 
  
 
 
 
 
 (4) Investiţiile străine în sistemele de 
alimemntare cu apă şi de canalizare vor beneficia de 
toate facilităţile legale în vigoare în momentul 
încheierii tranzacţiei. Facilităţile obţinute vor fi 
menţionate în contractul de delegare a gestiunii şi 
vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea 
acestuia.În situaţia obţinerii de către investitor a 
unor facilităţi ulterioare contractului de delegare a 
gestiunii va fi modificat în mod coresounzător, cu 
avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Domnul deputat George Moisescu � Grupul 
parlamentar al PRM. , propune ca sursă de 
finanţare şi : 
- leasingul energetic 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

prezenta ordonanţă. 
b) comisia a respins 

amendamentul  considerând 
corect textul prevăzut în 
art.13 al actului normativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) se consideră necesară 
introducerea acestei propuneri 
pentru ca lucrările de reabilitare a 
componentelor sistemului public 
de alimentare cu apă şi canalizare 
să poată fi finanţate din 
economiile energetice 
înregistrate.  
b) comisia a respins 
amendamentul considerând 
corespunzător textul actului 
normativ. 
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 (5) Investiţiile care se reallizează din fonduri 
proprii ale investitorilor rămân în proprietatea 
acestora pe toată durata contractului, dacă nu s-a 
convenit altfel la încheierea acestuia ; în contractul 
de delegare se va menţiona modul de repartiţie a 
acestor bunuri la încetarea din orice cauză a 
acestuia. 
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 Art.14 . � (1) Furnizor/ prestator al 
serviciilor publice de apă şi de canalizare poate fi 
compartimentul de specialitate organizat în cadrul 
aparatului propriu al consiliului local sau societatea 
comercială cu capital aparţinând unităţilor 
administrativ-teritoriale , privat sau mixt, denumită 
în continuare operator, autorizată conform 
prevederilor prezentei ordonanţe, care 
administrează şi exploatează unul sai mai multe 
sisteme publice de alimentare cu apă potabilă şi/sau 
de canalizare şi asigură furnizarea/prestarea 
serviciilor de apă şi de canalizare la utilizatori. 
 

 Doamna deputat Aurelia Vasile - Grupul 
parlamentar al P.S.D., propune eliminarea 
prevederilor privind atestarea şi autorizarea în 
sectorul apei. 

a) măsura se consideră inutilă 
în condiţiile gestiunii 
delegate. 

b) comisia a respins 
amendamentul considerând 
corespunzător textul actului 
normativ. 

 

57 
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 Art.15. � (3) Privatizarea se face în 
conformitate cu prevederile legale concomitent cu 
delegarea gestiunii serviciilor de apă şi de 
canalizare, iar metoda de privatizare va fi stabilită 
prin caietul de sarcini. 

 Domnul deputat Ioan Oltean -  Grupul 
parlamentar al P.D. � propune abrogarea alin.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domnii deputaţi Kovacs Csaba  şi Makkai 
Gergely - Grupul parlamentar al UDMR. - propun 
un nou alineat (4) cu următorul conţinut: 

a) pentru a crea posibilitatea 
aplicării şi altor reglementări 
de mare importanţă 
ulterioare adoptării OG. 
Nr.32/2002. 

b) comisia a respins 
amendamentul considerând 
corespunzător textul actului 
normativ. 

a) aceste servicii fiind de 
importanţă majoră trebuie 
asigurat dreptul comunităţii 
prin reprezentanţii săi de a 
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 (4) Instituţiile publice de la alin.(2) vor avea 
drept de veto în privinţa deciziilor luate de noul 
proprietar, dacă acestea se referă la strategia , 
respectiv politica de preţ. 
 

participa la deciziile majore. 
b) comisia a respins 

amendamentul întrucât  că 
prevederile legislaţiei în 
vigoare sunt acoperitoare în 
această privinţă. 
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 Art.18. -   
Alin. nou. 

  
 Doamna deputat Viorica Afrăsinei - Grupul 
parlamentar al P.S.D.- propune introducerea unui 
nou alineat, cu următorul cuprins: 
 (2) Titularii drepturilor de 
proprietate/folosinţă asupra imobilelor care nu au 
instalaţii interioare de alimentare cu apă şi 
canalizare, dar care sunt situate în zonele străzilor 
dotate cu cişmele publice  şi respectiv, reţele de 
canalizare, sunt consideraţi beneficiari de drept 
pentru aceste servicii şi obligaţi la plata lor, potrivit 
normelor aprobate de autorităţile locale. 
 

a) amendamentul are în vedere 
necesitatea acoperirii 
cheltuielior 
furnizorului/prestator de 
servicii de alimentare cu apă 
şi de canalizare , care asigură 
aceste servicii în zonele 
stăzilor dotate cu cişmele 
publice . 

b) comisia a respins 
amendamentul întrucât nu 
pot fi consideraţi beneficiari 
ai acestor servicii toţi 
proprietarii din respectiva 
zonă, nefiind de altfel 
posibilă stabilirea corectă a 
consumurilor de apă sau a 
cantităţilor de apă uzată 
evacuată prin sistemul de 
canalizare , mai ales că în 
astfel de zone acesta nici nu 
există..   
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 Art 19. 

  
 Doamna deputat Viorica Afrăsinei propune 
introducerea la lit.d) a două noi alineate, cu 
următorul cuprins: 

a) Prin introducerea celor două 
alineate se are în vedere 
stabilirea în detaliu a unor 
proceduri pentru situaţii de
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 (2) În cazul imobilelor condominiu locatarii 
pot să-şi monteze, pe cheltuiala lor, aparat de 
măsurare a consumului (contor secundar). Acestea 
aparţin locatarilor, care au obligaţia să suporte 
întreţinerea şi înlocuirea lor, precum şi verificarea 
metrologică la termenul legal prevăzut în �Lista 
oficială� actualizată anual, de către Biroul Român 
de Metrologie Legală. 
 (3) Cantitatea de apă înregistrată de 
contoarele secundare va fi luată în considerare la 
defalcarea proporţională a consumurilor de apă 
înregistrate de contorul de branşament. 
 

proceduri pentru situaţii de 
natura celor prevăzute în cele 
două alineate propuse.  

b) comisia a respins propunerile 
considerând că prin norme 
metodologice se pot stabili 
în detaliu reglementări 
pentru situţia precizată dar şi 
pentru alte situaţii care pot fi 
avute în vedere. 
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 Art.21. �  
b) încasarea tarifului, în condiţiile legii, dacă a 
intervenit o modificare semnificativă a echilibrului 
contractual. 

 Domnii deputaţi Kovacs Csaba şi Makkai 
Gergely- Grupul parlamentar al U.D.M.R., propun 
completarea lit.b) astfel: 
b) încasarea tarifului, în condiţiile legii, dacă a 

intervenit o modificare semnificativă a 
echilibrului contractual , cu avizul consiliului 
local, consiliului judeţean, Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau 
asociaţiei intercomunale, după caz.  

 

 
a) aceste servicii fiind de o mare 

importanţă trebuie să se 
asigure dreptul comunităţii ca 
prin reprezentanţii săi să 
participe la deciziile majore.  

b) comisia a respins 
amendamentul întrucât textul 
de la litera a)  stabileşte şi 
modul de actualizare a 
tarifului aferent serviciului 
prestat, iar prin Legea 
nr.326/2001 a serviciilor 
publice de gospodărie 
comunală, este reglementat 
modul de stabilire a tarifelor 
respectiv, cu avizul 
autorităţilor administraţiei 
publice locale. 
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 Art.22. � (1) Operatorii au dreptul să sisteze 
serviciile de apă şi de canalizare şi să debranşeze de 
la reţeaua publică pe acei utilizatori care nu şi-au 
achitat contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, 
inclusiv majorările pentru întârziere, în cel mult 30 
de zile calendaristice de la data expirării termenului 
de plată a facturilor . Măsura debranşării de la 
reţeaua publică se poate lua numai în urma unei 
notificari prealabile adresate utilizatorului restant şi 
se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la 
data primirii acesteia.  
  
 
 
 (2) Reluarea furnizării/prestării serviciului 
de apă şi canalizare se va face în termen de 
maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii; 
cheltuielile aferente suspendării şi, respectiv, 
reluării furnizarii /prestării serviciului vor fi 
suportate de utilizator. 

  
 Domnul deputat Eugen Pleşa � Grupul 
parlamentar al P.R.M. propune reformularea 
alin.(1) şi (2) ale art.22, astfel: 
 Art.22. � (1) Operatorii au dreptul să sisteze 
serviciile de apă şi de canalizare şi să debranşeze de 
la reţeaua publică pe acei utilizatori care nu şi-au 
achitat contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, 
inclusiv majorările pentru întârziere, în cel mult 60 
de zile calendaristice de la data expirării termenului 
de plată a facturilor . Măsura debranşării de la 
reţeaua publică se poate lua numai în urma unei 
notificari prealabile adresate utilizatorului restant şi 
se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la 
data primirii acesteia.  
 (2) Reluarea furnizării/prestării serviciului 
de apă şi canalizare se va face în termen de 
maximum 24 de ore de la efectuarea plăţii; 
cheltuielile aferente suspendării şi, respectiv, 
reluării furnizarii /prestării serviciului vor fi 
suportate de utilizator. 
 

a) se consideră insuficient 
intervalul de timp de 30 de 
zile  stabilit prin actul 
normativ pentru plata 
restanţei în achitarea 
contravalorii serviciului 
prestat de către operator. 

b) Comisia a respins 
amendamentul susţinând 
prevederea din textul 
actului normativ. 

 
 
a) se consideră insuficient 

intervalul de timp de 3 zile 
stabilit prin actul normativ 
pentru reluarea serviciului de 
către operator. 

b) Comisia a respins 
amendamentul susţinând 
prevederea din textul actului 
normativ. 
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 Art.29. � În exercitarea competenţelor şi 
responsabilităţilor ce le revin autorităţile 
administraţiei publice locale vor urmări cu 
prioritate: 
a) gestionarea serviciilor publice de apă şi de 

canalizare pe criterii de competitivitate şi 
eficienţă managerială; 

b) promovarea reabiltării infrastructurii aferente 
serviciilor publice de apă şi de canalizare; 

 Domnul deputat Victor Dobre � Grupul 
parlamentar al PNL. propune eliminarea art.29. 

 
a) se consideră că eliminarea 

prevederilor acestui articol 
ar fi benefică asigurând 
autorităţilor administraţiei 
publice locale autonomia 
atât de mult discutată. 

b) comisia a respins 
amenadmentul considerând 
necesară evidenţierea 
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c) monitorizarea şi controlul periodic al 
activităţilor de prestare a serviciilor publice de 
apă şi de canalizare şi luarea de măsuri în cazul 
în care operatorul nu asigură performanţele 
pentru care s-a obligat; 

d) elaborarea indicatorilor de performanţă ai 
serviciilor de apă şi de canalizare şi supunerea 
acestora spre aprobare numai după ce în 
prealabil au fost supuşi dezbaterii publice;  

e) consultarea cu utilizatorii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare în stabilirea 
politicilor şi strategiilor locale, adoptarea 
normelor locale şi elborarea contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor de apă şi de 
canalizare; 

f) informarea periodică a utilizatorilor despre 
politicile de dezvoltare din domeniu, precum şi 
despre necesităţile de instituire a unor taxe 
locale; 

g) medierea conflictelor dintre utilizatori şi 
operatorul serviciilor de apă şi de canalizare, la 
cererea uneia dintre părţi.  

 

principalelor atribuţii şi 
responsabilităţi ale 
autorităţilor administraţiei 
publice locale după cum sunt 
precizate în textul actului 
normativ . 
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 Art.32. � (1)   
d) operatorul să aibă dreptul de a indexa periodic 
tarifele în funcţie de rata inflaţiei, în baza unor 
formule de indexare avizate de autoritatea de 
reglementare şi aprobate de autorităţile 
administraţiei publice locale responsabile;  
 
 
 
 

 Domnii deputaţi Aurel Gubandru şi Ion 
Florescu � Grupul parlametar al P.S.D. propun: 
reformularea lit.d) astfel: 
d) operatorul să aibă dreptul de a solicita 

ajustarea periodică a tarifelor  în funcţie de 
evoluţia indicilor prevăzuţi în formularele de 
ajustare cuprinse în contractele de delegare. 

 
 
 

a) amendamentul are în 
vedere ca ajustarea 
periodică a tarifelor să se 
facă numai după un acord 
prealabil al autorităţilor 
administraţiei publice 
locale. 

b) Comisia a respins 
amendamentul susţinând 
textul actului normativ..  
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67 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) aprobarea tarifelor să se facă de către 
consiliile locale, consiliile judeţene sau, după 
caz, de Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile legale, 
în baza avizului autorităţii de reglementare şi cu 
condiţia respectării următoarelor cerinţe: 

  
 
 
 
 
- asigurarea furnizării/prestării serviciilor de apă 
şi de canalizare la nivelurile de calitate stabilite 
de consiliile locale sau prin contractele de 
delegare a gestiunii, după caz; 

 
 
 
 
 

 Domnul deputat George Moisescu � Grupul 
parlamentar al P.R.M., propune reformularea lit. 
e) a art.32 alin.(1) astfel: 
e) aprobarea tarifelor se face de către consiliile 

locale, consiliile judeţene sau, după caz,  
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în 
conformitate cu dispoziţiile legale, în baza 
avizului Autorităţii Naţionale de 
Reglementare şi cu condiţia respectării 
următoarelor cerinţe:  

��� 
 Doamna deputat Aurelia Vasile propune ca 
prima liniuţă a lit.e) să aibă următorul cuprins: 
- asigurarea furnizării/prestării serviciilor de apă 
şi de canalizare la nivelurile de calitate stabilite 
de consiliile locale. 

 
 
 
 

a) amendamentul are în vedere o 
îmbunătăţire redacţională a 
textului prevăzut la lit.e) a 
art.32 alin.(1). 

b) comisia a respins 
amendamentul considerând 
corespunzător textul prevăzut 
în actul normativ. 

 
 
a) amendamentul are în vedere 

eliminarea posibilităţii de 
stabilire a nivelurilor de 
calitate a serviciilor prin 
contractele de delegare a 
gestiunii. 

b) comisia a respins 
amendamentul considerând că 
textul din actul normativ este 
corespunzător. 
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CAPITOLUL VII 

Răspunderi şi sancţiuni 
 

  
 Domnul deputat Nicolae Leonăchescu � 
Grupul parlamentar al PRM - propune 
reformularea titlului Capitolului VII după cum 
urmează: 

CAPITOLUL VII 
Sancţiuni 

 

a) prin amendamentul propus 
se urmăreşte eliminarea din 
titlul capitolului VII  a 
cuvântului �răspunderi�, 
cuprinsul acestuia capitol 
având în vedere de fapt  
sancţiunile. 

b) Comisia a respins 
amendamentul considerănd 
corespunzător textul actului 
normativ. 
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69 
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Art..34.  
 - Lit. noi 

 
 Doamna deputat Viorica Afrăsinei propune 
completarea  alineatui (1) al art.34, cu trei litere 
noi, astfel: 
c) neasigurarea de către utilizatorii agenţi 

economici, a recuperării şi refolosirii apei, acolo 
unde specificul activităţii de producţie o permite 
şi această obligaţie a fost stabilită prin acordul 
dat consumatorului şi/sau în contractul acceptat 
de acesta ; 

d) depăşirea repetată de către utilizatori a debitelor 
de apă prelevate din reţeaua de distribuţie, faţă 
de cele aprobate prin autorizaţiile de funcţionare 
sau în contracte; 

e) evacuarea în reţeaua publică de canalizare a 
apelor uzate având debite şi concentraţii ale 
impurificărilor sau temperaturi care depăşesc 
limitele prevăzute în autorizaţiile de funcţionare 
sau pe cele prevăzute în contractele încheiate 
pentru prestarea serviciului public de canalizare. 

 

 
a) amendamentele de la lit.c), 

d) şi e), au în vedere 
sancţionarea utilizatorilor 
agenţi economici care nu 
respectă condiţiile prevăzute 
în  autorizaţiile de 
funcţionare sau în 
contractele încheiate cu 
furnizorul/prestatorul 
serviciilor.de alimentare cu 

      apă şi de canalizare. 
b) comisia a respins 

amendamentele propuse 
întrucât măsurile care pot fi 
luate în cazul nerespectării 
contractelor sau autorizaţiilor 
de funcţionare sunt 
reglementate prin alte acte 
normative.  
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Art.36 

 Doamna deputat Viorica Afrăsinei propune 
introducerea unui nou alineat, cu următorul cuprins: 
 Art.361) Constituie infracţiuni următoarele 
fapte şi se pedepsesc, după cum urmează: 
a) poluarea, în orice mod, a sistemelor de 

alimentare cu apă centralizată a localităţilor ; 
b) distrugerea construcţiilor şi instalaţiilor aferente 

sistemelor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 

c) nerespectarea zonelor de protecţie ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente sistemelor 
publice de alimentare cu apă, instituite în 

a) amendamentul  are în vedere 
constituirea ca infracţiuni a 
faptelor prin care se poluază  
sistemele de alimentare cu 
apă, se distrug construcţiile 
şi instalaţiile aferente 
sistemelor publice de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare sau privesc 
nerespectarea zonelor de 
protecţie ale construcţiilor şi 
instalaţiilor respective.   
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conformitate cu normele tehnice în vigoare, 
dacă aceste zone sunt marcate în mod 
corespunzător, precum şi distrugerea marcajelor 
care semnalizează aceste zone; 

d) utilizarea apei potabile fără acordul 
prestatorului de servicii.  

 

b) comisia a respins 
amendamentul întrucît 
sancţiuni în legătură cu 
faptele menţionate sunt 
reglementate de alte acte 
normative. 

 
 
 
Comisia a propus aprobarea proiectului de lege cu majoritate de voturi , respectiv 20 voturi pentru, şi o abţinere.  
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
SECRETAR, 

IOAN OLTEAN 
        ION FLORESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier - arh. Victor Cristea  
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