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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

 
     
     

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru completarea art.22 din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu 
apă și de canalizare, trimis spre examinare pe fond, Comisiei pentru industrii și 
servicii și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu 
adresa nr.PLx. 323/2019 din 1 iulie 2019. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 
 
 
 
 

            PREȘEDINTE,           PREȘEDINTE, 
   

 
     Sándor Bende            Simona Bucura-Oprescu 

 
 

 

Comisia pentru industrii și servicii 
 
București, 30.03.2021 
Nr. 4c-3/260/2019 

 Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului 
București, 30.03.2021 
Nr. 4c-7/279/2020 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
 

 

 
 
 
 

R A P O R T   C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.22 din Legea nr.241/2006 a 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii 
și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea art.22 din Legea 
nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, provenit dintr-o 
propunere legislativă, transmis cu adresa nr.P.L.x. 323 din 1 iulie 2019, înregistrat la 
Comisia pentru industrii și servicii sub nr.4c-3/260/2019 din 02 iulie 2019 și la 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului sub nr.4c-7/279 din 2 
iulie 2019. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.218/21.03.2019, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.1120/12.03.2019, avizează 
nefavorabil proiectul de act normativ. 
  Guvernul României, prin actul nr.1071/DPSG/23.06.2020, nu susține 
adoptarea inițiativei legislative în forma prezentată. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
  Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități, cu avizele nr.4c-8/347 din 17 septembrie 2019, respectiv nr.4c-
13/597/2019 din 17 septembrie 2019, au avizat favorabil proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.22 din 
Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  cu un nou alineat, respectiv alin.(21), în scopul 
instituirii dreptului operatorilor regionali de a desfășura activitățile de extragere, 
producere, îmbuteliere și distribuire de apă de izvor și de masă. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în ședința 
on-line din 20 octombrie 2020, iar membrii Comisiei pentru industrii și servicii au 
examinat proiectul de lege în ședința din 30 martie 2021. 

Comisia pentru industrii și servicii 
 
București, 30.03.2021 
Nr. 4c-3/260/2019 

 Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
București, 30.03.2021 
Nr. 4c-7/279/2020 
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  La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și ale Comisiei pentru industrii și servicii au fost prezenți deputați conform 
listelor de prezență. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, 
membrii celor două comisii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege pentru completarea art.22 din 
Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, din 
următoarele considerente:  

- prevederile inițiativei legislative nu se încadrează în obiectul de 
reglementare al Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006; 

- prevederile intră sub incidența concurenței neloiale în raport cu 
producătorii specializați; 

- operatorii regionali nu dețin capacitatea administrativă de a desfășura și 
activitate de extragere, producere, îmbuteliere și distribuire de apa de izvor și de masă. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 
 
 
 

           PREȘEDINTE,       PREȘEDINTE,   
 

Sándor Bende         Simona Bucura-Oprescu 
 
 
 
 
 
SECRETAR,    SECRETAR, 
 

      Oana-Marciana Özmen           Dumitru Flucuș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Isabela-Patricia Robe     Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 


