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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm, alăturat,
Raportul înlocuitor asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea Legii
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, trimisă cu adresa nr.PL.x
463/2013/2014 din 8 octombrie 2014.
Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Iulian Iancu
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RAPORT

ÎNLOCUITOR

asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea Legii serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru
industrii şi servicii a fost sesizată cu cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, trimisă cu adresa nr.Pl.x
463/2013/2014 din 8 octombrie 2014.
Această lege, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu respectarea
prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată, a fost
transmisă, spre promulgare, Preşedintelui României la data de 30.06.2014.
În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României,
republicată, Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii
transmisă spre promulgare, supunând atenţiei faptul că:
- prin legea aflată la promulgare primarilor şi preşedinţilor consiliilor
judeţene li se acordă calitatea de reprezentanţi ai comunelor, ai oraşelor, respectiv
municipiilor şi judeţelor în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară, având ca obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. Totodată,
potrivit noii legi, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene îşi pot delega, prin
dispoziţie, calitatea de reprezentant în adunarea generală a asociaţiei;
- conform legislaţiei în vigoare (art.37 şi 92 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001), persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţilor
administrativ-teritoriale în asemenea asociaţii sunt desemnate prin hotărâre a consiliului
local, respectiv a consiliului judeţean, în condiţiile respectării regimului
incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, prevăzut de Legea nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
- se consideră că adoptarea acestui act normativ nu este oportună deoarece
participarea primarilor şi a preşedinţilor consiliilor judeţene în organele de conducere
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară amintite nu se justifică în mod obiectiv,
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întrucât soluţia legislativă propusă ar avea un impact negativ deoarece ar conduce la
eludarea regimului incompatibilităţilor;
- ca efect al noului text de lege, Agenţia Naţională de Integritate nu ar mai
putea constata incompatibilitatea primarilor sau a preşedinţilor consiliilor judeţene care
vor face parte din organele de conducere ale acestor asociaţii. Se consideră că o
asemenea opţiune a legiuitorului diminuează activitatea Agenţiei Naţionale de
Integritate şi vine în contradicţie cu recomandările cuprinse în Raportul Comisiei către
Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul
Mecanismului de cooperare şi de verificare, din anii 2013 şi 2014, prin care se are în
vedere consolidarea măsurilor anticorupţie şi de asigurare a integrităţii;
- în contextul necesităţii combaterii corupţiei şi asigurării transparenţei şi
integrităţii în sectorul public, se apreciază că se impune menţinerea acestei
incompatibilităţi între calitatea de primar sau preşedinte al consiliului judeţean şi aceea
de reprezentant al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor în adunările generale
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice, pentru a se evita suprapunerea intereselor colectivităţilor locale cu cele
personale, punându-se în discuţie imparţialitatea şi obiectivitatea primarilor şi a
preşedinţilor consiliilor judeţene, creând premisele unui conflict de interese;
- de asemenea se consideră a fi necesar să se creeze un cadru juridic
corelat cu celelalte acte normative în materie şi adecvat asigurării integrităţii în sectorul
public. Astfel, trebuie evitate paralelismele legislative, conform prevederilor Legii nr.
24/2000, se are în vedere faptul că prin legea aflată la promulgare se modifică Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, însă nu se face trimitere la actul
normativ ale cărei dispoziţii sunt afectate, respectiv prevederile Legii nr. 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice,
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, iar
această modalitate de reglementare este de natură să creeze instabilitate legislativă şi
texte de lege echivoce.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins cererea de
reexaminare şi a adoptat legea astfel cum aceasta a fost înaintată în vederea promulgării,
în şedinţa din 01.10.2014.
În raport cu obiectul său de reglementare, legea face parte din categoria
legilor ordinare, Camera Deputaţilor fiind, în conformitate cu dispoziţiile art.75
alin.(1) teza a II-a din Constituţia Românei, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, Cameră decizională.
Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii
a reluat dezbaterile asupra legii în raport cu solicitările formulate în cererea de
reexaminare şi au întocmit Raportul iniţial nr. 4c-3/471/2013 din data de 21.04.2015,
prin care au propus respingerea cererii de reexaminare şi supunerea Plenului
respingerea cererii de reexaminare şi supunerea Plenului Camerei Deputaţilor spre
dezbatere şi adoptarea Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr. 51/2006, în forma transmisă pentru promulgare.
Potrivit dispoziţiilor art.61 şi ale art. 135 alin.(21) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, după
împlinirea termenului pentru depunerea amendamentelor, în şedinţa din 05.05.2015,
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membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au reluat dezbaterile asupra legii şi cererii
de reexaminare. La lucrări au participat 18 deputaţi din totalul de 19 deputaţi, membri ai
comisei.
Constatând faptul că nu au fost depuse amendamente, membrii comisiei au
hotărât să menţină raportul iniţial şi să supună Plenului respingerea cererii de
reexaminare şi supunerea Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare a
Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, în
forma transmisă pentru promulgare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Iulian Iancu

Antal Istvan

Consilier parlamentar,
Viorica Petrascu
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