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A V I Z  
 

asupra 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.172/2020 

pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu 
cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului 

public intelligent alternative pentru procesarea apelor uzate urbane 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 si 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, în procedura 

de urgență cu Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de 

mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului 

public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, trimis cu adresa nr. PLx. 12 din 1 

februarie 2021, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/82 din 02 

februarie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(2) din Constituţia României, republicată,  şi ale art.  91 

alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului general privind 

înființarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, stabilirea 

unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și 

modificarea și completarea unor acte normative, respectiv completarea Legii serviciilor comunitare 

de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii 

serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, și 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
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financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

În şedinţa on-line din data de 10 februarie 2021, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat inițiativa 

legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, transmis cu adresa nr. 1037 din 10 octombrie 2020. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 

 

 

 

  
                      

  PREŞEDINTE,               SECRETAR, 
                                                        
               Mihai-Alexandru Badea                                       Cristian-Tudor Băcanu 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Cseke Iuliana 
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