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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, transmisă cu adresa nr. Pl x.507 din 02
decembrie 2014 şi înregistrată la comisie cu nr.4c-3/363 din 03 decembrie 2014.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte
din categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,
Iulian Iancu
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asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006
a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii
a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, transmisă cu
adresa nr. Pl x.507 din 02 decembrie 2014 şi înregistrată la comisie cu nr.4c-3/363 din
03 decembrie 2014.
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această iniţiativă
legislativă în şedinţa din 25 noiembrie 2014.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, propunându-se următoarele:
- instituirea în sarcina operatorilor serviciilor de utilităţi publice a obligaţiei pe care
aceştia o vor avea faţă de utilizatori de a factura consumul de apă în imobilele
condominiale, în cazul distribuţiei orizontale, pe baza înregistrărilor contoarelor
individuale, montate la intrarea în fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie;
- schimbarea naturii sancţiunii din contravenţională (amendă de la 500 lei la 1000
lei) în penală (închisoare de la 3 luni la 2 ani) pentru următoarele fapte:
1. racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare,
respectiv aviz de branşare/racordare eliberat de operator;
2. utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice;
3. modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor, utilajelor,
echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice;
- încadrarea în categoria infracţiunilor ce urmează a fi pedepsite cu închisoare de la
3 luni la 2 ani a următoarelor fapte:
1. furturile de apă, de componente ale sistemelor de alimentare cu apă şi de
canalizare, inclusiv capace de canalizare şi cămine de vizitare;
2. deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionării echipamentului de
măsurare a apei livrate;
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3. sustragerea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, a conductelor
magistrale de apă şi canalizare şi a componentelor acestora, inclusiv capace de
canalizare şi cămine de vizitare.”
Consiliul Legislativ, a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele
observaţii şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 369 din 07 aprilie 2014.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea
legislativă, conform avizului nr. 4c-11/1148 din 03.12.2014.
Guvernul nu susţine această propunere legislativă, conform punctului de vedere
transmis cu adresa nr. 1340 din 09 iulie 2014, întrucât se apreciază că în propunerea
legislativă au fost instituite aceleaşi reglementări în mai multe articole sau alineate din
acelaşi act normativ ori în două sau mai multe acte normative, menţionându-se că pentru
sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere.
De asemenea propunerea de schimbare a sancţiunilor contravenţionale în
sancţiuni penale pentru furturile diferitelor componente ale sistemelor de alimentare cu
apă, sau pentru alte fapte ilegale, nu se justifică întrucât acestea sunt infracţiuni deja
incriminate în Codul penal, ceea ce constituie paralelism legislativ, conform dispoziţiilor
art.16 alin.(1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut
iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din data de 10.02.2015.
La lucrările comisiei a participat domnul Doru Ciocan, preşedinte la Autoritatea
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 de deputaţi din totalul de 22 de deputaţi
membri ai comisiei.
În urma dezbaterilor, analizând toate punctele de vedere transmise, membrii
comisiei au hotărât în unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor,
Raportul de respingere asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.
Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Camera decizională.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Iulian Iancu

Radu - Bogdan Ţîmpău

Consilier parlamentar,
Viorica Petraşcu
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