
 

 

  

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,   16 septembrie 1999 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                                Nr.695/XVIII/6 
   ECOLOGIC  

 
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
   
  Vă înaintăm alăturat Raportul la proiectul Legii serviciilor publice de gospodărie 

comunală, trimis comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.269 din 21 
septembrie 1998. 

  
  La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere şi avizele primite de la: 
  -  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.269/23 septembrie1998 ; 

-  Comisia pentru industrii şi servicii cu nr. 806/XVIII/3 din 28 octombrie 1998 ; 
-  Consiliul Legislativ cu nr.499/22 iulie 1998; 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte, potrivit 
art.72 alin.3 din Constituţia României, din categoria legilor organice. 

 
 
 
       PRESEDINTE, 
 
 
      ION CÎRSTOIU           SECRETAR, 
 
 
             IOAN SORIN MARINESCU 



 

COMISIA  PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC                  Nr. 269/XVIII/6 
 

RAPORT 
asupra proiectulului  Legii serviciilor publice de gospodărie comunală 

În urma examinării proiectului Legii serviciilor publice de gospodărie comunală în şedinţele din 28 aprilie , 30 iulie, 2 -3 august şi 2 septembrie 1999,  
comisia propune ca proiectul de lege, care în raport cu obiectul şi conţinutul său se încadrează în categoria legilor organice, să fie supus spre dezbatere şi adoptare 
cu următoarele amendamente:     

 
Nr. 

Crt. 
Text iniţial Amendament propus 

Text adoptat de comisie 
Motivaţie 

1. 
 Art. 1.  Obiectul prezentei legi îl constituie 
stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, 
organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării 
serviciilor publice de gospodărie comunală în judeţe, 
municipii, oraşe şi comune, în scopul satisfacerii 
nevoilor sociale ale locuitorilor acestora. 

 Comisia propune reformularea art.1 astfel: 
 Art. 1.  Obiectul prezentei legi îl constituie 
stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, 
organizarea, gestionarea şi controlul funcţionării 
serviciilor publice de gospodărie comunală în judeţe, 
municipii, oraşe şi comune, în scopul satisfacerii nevoilor 
sociale ale locuitorilor acestora. 

 
Modificare necesară pentru a 

reflecta mai corect scopul acetui act 
normativ în legătură cu serviciile 
publice de gospodărie comunală. 

2. 
Art. 2. (1) Serviciile publice de gospodărie 

comunală reprezintă ansamblul activităţilor şi acţiunilor 
de utilitate publică sau de interes public, desfăşurate la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, prin care se 
asigură: 

a) alimentarea cu apă; 
b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; 
c) salubrizarea localităţilor; 
d) alimentarea cu energie termică; 
e) transportul public local; 
f) administrarea şi gestionarea fondului locativ 

 public; 
g) administrarea domeniului public; 

Comisia propune completarea şi modificarea 
alin.(1) al art.2 şi completarea cu un nou alin.(3) după cum 
urmează: 

Art. 2. (1) Serviciile publice de gospodărie 
comunală reprezintă ansamblul activităţilor şi acţiunilor de 
utilitate publică sau de interes public, desfăşurate la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale, prin care se asigură: 

a) alimentarea cu apă; 
b) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale  
c) salubrizarea localităţilor şi gestionarea 

 deşeurilor menajere; 
d) alimentarea cu energie termică produsă 

 centralizat; 

 
 
Completare necesară pentru  o 

cât mai clară prezentare a activităţilor 
serviciilor publice de gospodărie 
comunală, precum şi folosirea 
termenilor adecvaţi activităţilor 
respective.   
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3. 

 
 
 
 
 

e) distribuţie energie electrică în localităţi; 
f) distribuţie gaze naturale în localităţi; 
g) transportul public local; 
h) administrarea fondului locativ; 
i) administrarea domeniului public. 
 
alin. nou (3) – La organizarea, funcţionarea şi 

dezvoltarea serviciilor de gospodărie comunală, 
interesul general al cetăţenilor este prioritar.” 

 
 
 
 
 
Prin completarea adusă este 

mai bine evidenţiat scopul înfiinţării 
acestor servicii publice. 

4. 
 
Art.3 . 
  

Comisia propune completarea art. 3 cu un nou 
alineat (4) , astfel: 

alin nou (4) - Situaţia juridică a spaţiilor 
construite şi terenurilor care nu aparţin domeniului 
public sau privat al statului, pe care se desfăşoară 
acţiuni şi activităţi publice prevăzute la art. 2 alin (1) se 
poate reglementa prin trecerea în proprietatea statului 
conform legii sau prin instituirea dreptului de servitute 
pe durata existenţei acestora. 

 
Completarea este necesară 

pentru a asigura şi reglementarea 
juridică a unor  situaţii  existente în 
care sisteme publice de gospodărie 
comunală ocupă terenuri sau 
construcţii care nu aparţin domeniulu 
public al statului. 

 

5. 
 Art. 5  Serviciile publice de gospodărie 

comunală se organizează şi se administrează cu 
respectarea următoarelor principii: 

a)  principiul autonomiei locale; 
b) principiul descentralizării serviciilor publice; 
c)  principiul responsabilităţii şi legalităţii; 
d) principiul participării şi consultării 

cetăţenilor; 
e)  principiul dezvoltării durabile; 
f)  principiul asocierii intercomunale şi 

 parteneriatului; 
g) principiul corelării cerinţelor cu resursele; 
h) principiul economiei de piaţă; 
i) principiul administrării eficiente a bunurilor 

Comisia propune completarea şi modificarea art.5. 
după cum urmează: 

Art. 5  Serviciile publice de gospodărie comunală 
se organizează şi se administrează cu respectarea 
următoarelor principii: 
 a)  principiul dezvoltării durabile;  

b) principiul  autonomiei locale; 
c) principiul descentralizării serviciilor publice; 
d)   principiul responsabilităţii şi legalităţii; 

 e)  principiul participării şi consultării cetăţenilor;
 f)  principiul asocierii intercomunale şi 
 parteneriatului; 
  g) principiul corelării cerinţelor cu resursele; 
 h) principiul protecţiei şi conservării mediului 

 
 
 
 
 
Îmbunătăţire redacţională  
Completarea necesară pentru 

eliminarea tendinţelor de monopol şi 
evidenţierea liberului acces la 
informaţiile privind serviciile publice 
de gospodărie comunală. 
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 din proprietatea publică a unităţilor 
 administrativ-teritoriale. 

 natural şi construit; 
 i) principiul administrării eficiente a bunurilor din 
 proprietatea publică a unităţilor administrativ-
 teritoriale; 

j) principiul asigurării mediului concurenţial; 
k) principiul liberului acces la informaţii 

 privind aceste servicii publice. 

 
 
 
 
 
 

6. 
 
Art. 6. Prin prezenta lege se recunoaşte tuturor 

persoanelor dreptul de a utiliza serviciile publice de 
gospodărie comunală, garantându-se în acest scop: 

a)  accesibilitate egală la servicii publice de  
 gospodărie comunală; 

b)  accesul la informaţiile privind serviciile 
 publice de gospodărie comunală; 

c)  dreptul de asociere în organizaţii non-
 guvernamentale pentru apărarea, promovarea şi 
 susţinerea intereselor  utilizatorilor; 

d)  dreptul de a fi consultate, direct sau  prin 
 intermediul organizaţiilor non-guvernamentale 
 ale utilizatorilor, în  procesul de elaborare şi 
 adoptare a deciziilor, strategiilor şi 
 reglementărilor privind activităţile de 
 gospodărie  comunală; 

e)  dreptul de a se adresa, direct sau prin 
 intermediul unor asociaţii, autorităţilor 
 administraţiei publice sau  instanţelor 
 judecătoreşti în vederea prevenirii sau  reparării 
 unui  prejudiciu direct sau indirect. 

Comisia propune reformularea art.6 astfel: 
Art. 6. Prin prezenta lege se garantează tuturor 

persoanelor dreptul de a utiliza serviciile publice de 
gospodărie comunală, prin: 

a)    accesibilitate egală la servicii publice de 
 gospodărie comunală; 

b)  accesul la informaţiile privind serviciile 
 publice de gospodărie comunală; 

c)  dreptul de asociere în organizaţii non-
 guvernamentale pentru apărarea, promovarea şi 
 susţinerea intereselor utilizatorilor; 

d)  dreptul de a fi consultate, direct sau  prin 
 intermediul organizaţiilor non-guvernamentale ale 
 utilizatorilor, în procesul de elaborare şi adoptare
 a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind 
 activităţile de gospodărie comunală; 

e)  dreptul de a se adresa, direct sau prin 
 intermediul unor organizaţii 
 nonguvernamentale, autorităţilor  administraţiei 
 publice sau instanţelor  judecătoreşti  în 
 vederea prevenirii sau reparării unui  prejudiciu 
 direct sau indirect. 

 
Îmbunătăţire redacţională  
Păstrarea terminologiei 

utilizată în cuprinsul lit.c) şi d) 

7. 
 
Art.7. Statul sprijină, prin măsuri legislative şi 

economice, dezvoltarea şi îmbunătăţirea cantitativă şi 
calitativă a serviciilor publice de gospodărie comunală, 
precum şi a infrastructurii edilitare a localităţilor. 

Comisia propune reformularea art.7 astfel: 
Art.7. Statul sprijină, prin măsuri legislative şi 

economice, asigurarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
cantitativă şi calitativă a serviciilor publice de gospodărie 
comunală, precum şi a infrastructurii edilitare a 

 
Pentru a întări reglementarea, 

statul are obligaţia dezvoltării 
serviciilor publice. 
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localităţilor. 

8. 
 
 Art.8. (1) Autorităţile administraţiei 
publice locale au dreptul de a înfiinţa, dezvolta, 
extinde, moderniza şi/sau reabilita servicii şi sisteme 
publice de gospodărie comunală precum şi de a 
organiza, coordona şi controla exploatarea şi 
funcţionarea acestora. 

  (2) Serviciile publice de gospodărie 
comunală pot fi concesionate, în condiţiile legii, pe 
baza proiectului de contract cadru inclus în Normele 
metodologice ale prezentei legi. 

 
 Comisia propune eliminarea art.8. 

 

 
 
Eliminarea art. 8 este 

justificată de faptul că prevederile 
acestuia se regăsesc în art. 38 şi 43. 

 
 

9. 

10. 

 
 Art.10.  (2) Atestarea agenţilor economici 
furnizori/prestatori de servicii de gospodărie 
comunală se va face de Comisii de Specialitate pe 
baza unor regulamente stabilite de Ministerul 
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi va 
avea ca rezultat acordarea unei licenţe de operare. 
Regulamentele vor prevedea modul de înfiinţare şi 
atribuţiile Comisiilor de Specialitate şi vor cuprinde 
şi cazurile în care poate fi ridicată licenţa de 
operare, la propunerea autorităţii publice locale. 

  
 (4) Finanţarea cheltuielilor curente şi de 

capital ale sistemelor publice de gospodărie comunală 
se asigură din bugetele de venituri şi cheltuieli ale 
unităţilor furnizoare/prestatoare de servicii publice de 
gospodărie comunală prin încasarea de la utilizatori 
(populaţie, instituţii publice, agenţi economici, alte 
persoane juridice) a sumelor reprezentând 
contravoloarea serviciilor furnizate/prestate şi prin 
instituirea unor taxe speciale potrivit legii şi, în 
completare, din bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale. 

 
 Comisia propune eliminarea alin.(2) al art.10 şi 
completarea alin.(4) după cum urmează: 

Art.10.       (2)     Se elimină.    
 
 
 
 
   
  
(4) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital 

ale sistemelor publice de gospodărie comunală se asigură 
din bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor 
furnizoare/prestatoare de servicii publice de gospodărie 
comunală prin încasarea de la utilizatori a sumelor 
reprezentând contravoloarea serviciilor furnizate/prestate 
şi prin instituirea unor taxe speciale potrivit legii şi, în 
completare, din subvenţii acordate de Guvern sau, după 
caz, din bugetele locale proprii. Subvenţiile se pot 
acorda numai pentru investiţii noi cu excepţia 
serviciilor publice de distribuţie a energiei termice şi 
transportul public de persoane, unde acestea pot fi 

 
 

 
 Eliminarea este justificată de 
faptul că prevederile acestui alineat se 
regăsesc în art.46. 

 
Ca urmare a eliminării alin. 2. 

restul alineatelor se renumerotează.  
 
 
Precizarea cu  privire la 

posibilitatea   acordării unor subvenţii 
este necesară pentru evidenţierea şi 
posibila completare a surselor de 
finanţare. 
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acordate şi pentru acoperirea cheltuielilor de 
exploatare. 

11. 
Art. 11 . Serviciile publice de gospodărie 

comunală aflate sub autoritatea administraţiei publice 
locale se organizează în condiţiile prezentei legi, în 
funcţie de importanţa economico-socială a localităţilor, 
de mărimea  şi gradul de dezvoltare a acestora şi în 
raport cu dotările şi echipările edilitare existente. 
Aceste dotări se vor completa prin realizarea 
investiţiilor corespunzătoare nevoilor reale şi de 
perspectivă. 

Comisia propune eliminarea art.11. 
 

 
Prevederile de detaliu ale 

acestui art. nu sunt necesare , 
principiile de organizare fiind 
cuprinse în art. 5, 38 şi 42.  

12. 

13. 

 Art. 12.       (1) Serviciile publice de gospodărie 
comunală  trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii esenţiale: 

a)  continuitate din punct de vedere cantitativ  şi 
calitativ; 

b) adaptabilitate la cerinţele consumatorilor; 
c) accesibilitate egală la serviciul public; 
d) asigurarea sănătăţii publice şi a calităţii vieţi. 
  (2) Organizarea, exploatarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de gospodărie 
comunală trebuie să asigure: 

a) satisfacerea cerinţelor cantitative  şi calitative 
ale  utilizatorilor corespunzător prevederilor 
contractuale; 

b) funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă, 
rentabilitate şi  eficientă economică a construcţiilor, 
echipamentelor,  instalaţiilor şi dotărilor, 
corespunzător  parametrilor  tehnologici  proiectaţi 
şi în conformitate cu caietele de sarcini, instrucţiunile 
de exploatare şi regulamentele de organizare şi 
funcţionare; 

c) protejarea domeniul public şi a mediului 
înconjurător, prin  respectarea reglementărilor 

Comisia propune eliminarea alin. (1) al art 12. şi 
reformularea prevederilor lit.c) din alin.(2) 

(1)  Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 c)  protejarea domeniul public şi a mediului,  prin 
respectarea reglementărilor legale; 

 
 
Prevederile alin.1 se regăsesc 

în art.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a folosi denumirea 

corectă definită prin Legea 
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legale; 
d) protejarea sănătăţii populaţiei care 

beneficiază de serviciile  respective. 

nr.137/1995 a protecţiei mediului. 

14. 
CAPITOLUL II -Serviciile publice de 

gospodărie comunală. 
SECŢIUNEA 1 – Alimentarea cu apă 

CAPITOLUL  II   - Serviciile publice de 
gospodărie comunală. 

SECŢIUNEA 1 – Alimentarea cu apă potabilă 

S-a considerat necesară 
completarea titlui cu această precizare 
punându-se astfel de acord cu 
prevederile art.13. 

15. 
 
Art. 13. (1)  Serviciul public de alimentare cu 

apă cuprinde totalitatea activităţilor, lucrărilor  şi 
operaţiunilor efectuate în scopul captării, tratării, 
transportului, înmagazinării  şi distribuirii apei potabile 
tuturor consumatorilor de pe teritoriul localităţilor. 

  

Comisia propune reformularea alin.(1) al art.13, 
astfel: 

Art. 13 .   (1)  Serviciul public de alimentare cu apă 
cuprinde totalitatea activităţilor, lucrărilor  şi operaţiunilor 
efectuate în scopul captării, înmagazinării, tratării, 
transportului, şi distribuirii apei potabile tuturor 
consumatorilor de pe teritoriul localităţilor. 

 

 
 
Îmbunătăţire redacţională 

urmărind succesiunea firească a 
activităţilor. 

16. 
 
Art. 14 . Serviciul public de alimentare cu 

apă se realizează prin exploatarea construcţiilor, 
instalaţiilor  şi echipamentelor ce alcătuiesc sistemele 
centralizate de alimentare cu apă,  şi anume : 

a) captări; 
b) aducţiuni; 
c) staţii de tratare; 
d) staţii de pompare, cu sau fără hidrofor; 
e) rezervoare pentru înmagazinarea apei  
 potabile; 
f) reţele de distribuţie; 
g) branşamente, până la punctele de 

 delimitare. 

Comisia propune modificarea art.14, după cum 
urmează: 

Art. 14.  Serviciul public de alimentare cu 
apă se realizează prin exploatarea construcţiilor, 
instalaţiilor  şi echipamentelor ce alcătuiesc sistemele 
centralizate de alimentare cu apă, de la captare şi până la 
branşamentul utilizatorului. 

. 

 
 
Simplificarea textului şi 

eliminarea detalierii nesemnificative a 
lucrărilor şi operaţiunilor specifice 
acestui serviciu public. 

Reformularea este mai concisă 
şi totodată cuprinzătoare. 

17 
 
Art.15. (3) Utilizarea apei potabile  şi pentru 

Comisia propune reformularea alin.(3) al art. 15 
după cum urmează:  
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alte scopuri decât cele menţionate mai sus se poate 
aproba, de către autoritatea publică locală, numai în 
măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul 
de apă potabilă al localităţilor, stabilit conform 
prescripţiilor tehnice în vigoare. 

Art. 15. (3) Utilizarea apei potabile  şi pentru 
alte scopuri decât cele menţionate la alin (1) se poate 
aproba, de către autoritatea publică locală, numai în 
măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de 
apă potabilă al localităţilor, stabilit conform prescripţiilor 
tehnice în vigoare. 

Îmbunătăţire redacţională . 

18. 

19. 

 
Art. 16 . Apa potabilă distribuită 

abonaţilor prin sistemele publice centralizate trebuie 
să îndeplinească - la branşamentele acestora - condiţiile 
de potabilitate prevăzute în normele, standardele  şi 
reglementările legale în vigoare precum şi parametrii 
de debit, presiune  şi program de furnizare, precizate în 
contractele încheiate între furnizori şi abonaţi. 

Comisia propune modificarea art.16 după cum 
urmează: 

Art. 16  (1) Apa potabilă distribuită utilizatorilor
prin sistemele publice centralizate trebuie să îndeplinească 
- la branşamentele acestora - condiţiile de potabilitate 
prevăzute în normele, standardele  şi reglementările legale 
în vigoare precum şi parametrii de debit şi presiune, 
precizate în contractele încheiate între furnizori şi 
utilizatori. 

Alin.nou (2) Toate branşamentele utilizatorilor 
se echipează cu aparate de măsurare de către furnizor. 

 

 
 
Îmbunătăţire redacţională şi 

totodată completare necesară privind 
obligativitatea introducerii aparaturii 
de măsurare care să asigure parametrii 
cantitativi şi calitativi ai activităţii.  

20. 
Art. 17.  (1) Pentru satisfacerea altor nevoi, 

cum ar fi stropitul şi spălatul străzilor, stropitul 
spaţiilor verzi, spălarea periodică a reţelei de 
canalizare, spălarea autovehiculelor, consumuri 
tehnologice industriale, se va utiliza cu precădere apa 
cu caracter nepotabil. 

  (2) Apa cu caracter nepotabil se 
poate asigura prin sisteme de alimentare cu apă 
industrială sau  prin surse inviduale, proprii 
utilizatorilor, separate de sistemele de alimentare cu 
apă potabilă, pentru a evita orice interferenţă între 
acestea. 

 
Comisia propune eliminarea art.17 

 
 
Se regăseşte în prevederile art. 

15 alin.3. 

21. 
 
Art. 18 . Serviciul public de canalizare cuprinde 

totalitatea activităţilor, lucrărilor  şi operaţiunilor 
efectuate în scopul colectării, transportului, epurării şi 

ii l l

Comisia propune reformularea art.18 după cum 
urmează: 

Art. 18. Serviciul public de canalizare cuprinde 
totalitatea activităţilor, lucrărilor  şi operaţiunilor efectuate 

l l ii l i ii i ii

 
 
Îmbunătăţire redacţională prin 

folosirea termenilor specifici în 
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evacuării într-un receptor natural a apelor uzate, a 
apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite de 
pe teritoriul localităţilor. 

în scopul colectării, transportului, epurării şi evacuării într-
un receptor natural a apelor uzate, precum şi a apelor 
pluviale şi a apelor de suprafaţă provenite de pe teritoriul 
localităţilor. 

domeniu.. 

22. 
 
Art. 19. (2) Sistemele publice centralizate de 

canalizare sunt obligatorii în localităţile care dispun de 
sisteme centralizate de alimentare cu apă; fac excepţie 
localităţile rurale în care apa potabilă se distribuie 
prin cişmele stradale.   

Comisia propune modificarea alin.(2) al art.19 după
cum urmează: 

 (2) Sistemele publice centralizate de canalizare 
sunt obligatorii în localităţile care dispun de sisteme 
centralizate de alimentare cu apă. 

 
 
Precizarea făcută în teza a 

doua nu este necesară. 

23. 
 
Art. 20 . Serviciul public de canalizare se 

realizează prin exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor 
componente ale sistemelor centralizate de canalizare, şi 
anume: 

a)  racorduri de canalizare; 
b)  reţele de canalizare; 
c)  construcţii  şi instalaţii anexe; 
d)  staţii de pompare a apelor uzate; 
e)  staţii de epurare a apelor uzate; 
f)  depozite de nămol deshidratat; 
g)  colectoare de evacuare spre receptor; 
h)  guri de vărsare în receptor. 

Comisia propune modificarea art.20 după cum 
urmează: 

Art. 20. Serviciul public de canalizare se realizează
prin exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor componente 
ale sistemelor centralizate de canalizare între racordurile 
de canalizare şi evacuările în emisar. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Reformularea este concisă şi 

totodată cuprinzătoare. 

24. 
 
Art.21. (1) Sistemul public de canalizare 

trebuie să asigure, cu precădere, colectarea, transportul, 
epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor 
uzate provenite de la populaţie, instituţii publice şi 
agenţi economici beneficiari ai serviciului public de 
alimentare cu apă potabilă, inclusiv a apelor meteorice, 
dupa caz. 

   

Comisia propune reformularea alin.(1) al art.21 
astfel: 

Art.21 (1) Sistemul public de canalizare 
trebuie să asigure, cu precădere, colectarea, transportul, 
epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor 
uzate provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi 
economici beneficiari ai serviciului public de alimentare cu 
apă potabilă, inclusiv a apelor pluviale, dupa caz. 

 

 
 
Îmbunătăţire redacţională prin 

folosirea termenului specific 
respetivului  domeniu. 

 Comisia propune  modificarea  art.22 alin (1) şi (2)  
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25. 

26. 

Art. 22 . (1)   Preluarea apelor uzate provenite 
de la agenţii economici industriali sau alţi utilizatori 
având surse proprii de apă, în sistemele publice de 
canalizare, se poate aproba numai în măsura în care 
capacitatea construcţiilor şi instalaţiilor componente nu 
este depăşită din punct de vedere hidraulic şi/sau din 
punctul de vedere al încărcării în substanţe 
impurificatoare; în caz contrar agenţii economici au 
obligaţia de a gestiona şi administra apele uzate 
rezultate din propria activitate şi care nu pot fi preluate 
în sistemul public de canalizare. 

  (2) Apele uzate preluate în sistemele 
publice de canalizare trebuie să îndeplinească condiţiile 
cantitative şi calitative precizate prin avizele şi 
autorizaţiile de racordare conforme cu reglementările 
tehnice în vigoare astfel încât, prin natura şi cantitatea 
substanţelor impurificatoare conţinute, să nu conducă 
la: 

a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor ce 
compun sistemul de canalizare; 

b)  reducerea capacitătii de transport a reţelelor 
şi canalelor colectoare; 

c)  reducerea capacităţii staţiei de epurare prin 
impiedicarea funcţionării normale a construcţiilor, 
instalaţiilor şi echipamentelor acesteia sau prin 
inhibarea proceselor de epurare; 

d) apariţia unor pericole pentru igiena şi 
sănătatea publică sau a personalului de exploatare; 

e)  apariţia pericolelor de explozie. 
   

după cum urmează: 
Art. 22 .  (1)   Preluarea apelor uzate provenite de la 

agenţii economici industriali sau alţi utilizatori având surse 
proprii de apă, în sistemele publice de canalizare, se poate 
aproba numai în măsura în care capacitatea construcţiilor 
şi instalaţiilor componente nu este depăşită din punct de 
vedere hidraulic şi/sau din punctul de vedere al încărcării 
în substanţe poluante; în caz contrar agenţii economici au 
obligaţia de a gestiona şi administra apele uzate rezultate 
din propria activitate şi care nu pot fi preluate în sistemul 
public de canalizare. 

(2) Apele uzate preluate în sistemele publice de 
canalizare trebuie să îndeplinească condiţiile cantitative şi 
calitative precizate prin avizele şi autorizaţiile de racordare 
conforme cu reglementările tehnice în vigoare astfel încât, 
prin natura şi cantitatea substanţelor poluante conţinute, să 
nu conducă la: 

a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor ce 
compun sistemul de canalizare; 

b)  reducerea capacitătii de transport a reţelelor şi 
canalelor colectoare; 

c)  reducerea capacităţii staţiei de epurare prin 
impiedicarea funcţionării normale a construcţiilor, 
instalaţiilor şi echipamentelor acesteia sau prin inhibarea 
proceselor de epurare; 

d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea 
publică sau a personalului de exploatare; 

e)  apariţia pericolelor de explozie. 
  

 
Aceeaşi motivare ca la art.21 
 
 
 
 
 
 
 
Aceeaşi motivare ca la  (1) 

27. 
Art. 24  Serviciul public de salubrizare a 

localităţilor cuprinde totalitatea activităţilor şi 
operaţiunilor efectuate în scopul colectării, 
transportului, sortării, prelucrării, valorificării, 

li ii/i i ii i d i ii d il

Comisia propune reformularea art. 24 astfel: 
Art.24. Serviciul public de salubrizare a 

localităţilor cuprinde totalitatea activităţilor şi operaţiunilor 
efectuate în scopul colectării, transportului, sortării, 

 
 
Îmbunătăţire redacţională. 
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neutralizării/incinerării şi depozitării deşeurilor 
comunale, precum şi pentru efectuarea măturatului, 
spălatului şi stropitului străzilor, deratizării şi 
dezinsecţiei. 

prelucrării, valorificării, neutralizării/incinerării şi 
depozitării deşeurilor, precum şi pentru efectuarea 
măturatului, spălatului şi stropitului străzilor, deratizării şi 
dezinsecţiei. 

 

28. 
 
Art. 26 . (2) Depozitarea deşeurilor se poate 

face numai pe suprafeţe special amenajate şi autorizate 
în acest scop, conform legislaţiei în vigoare. 

   

Comisia propune reformularea alin.(2) al art. 26 
astfel: 

Art. 26 . (2) Depozitarea deşeurilor se poate face 
numai pe terenuri special amenajate şi autorizate în acest 
scop, conform legislaţiei în vigoare.   

 
 
Îmbunătăţire redacţională. 

29. 
 
Art.27. Preluarea deşeurilor periculoase 

provenite de la agenţii economici industriali sau de la 
alţi producători nu se poate face de către serviciul 
public de salubrizare al localităţii. Colectarea, 
transportul şi neutralizarea acestora se face de către 
prestatori autorizaţi conform reglementărilor în 
vigoare.   

Comisia propune reformularea  art.27 după cum 
urmează: 

Art.27. Se interzice preluarea deşeurilor 
periculoase provenite de la agenţii economici industriali 
sau de la alţi producători, de către serviciul public de
salubrizare al localităţii. Colectarea, transportul şi 
neutralizarea acestora se face de către prestatori autorizaţi 
conform reglementărilor în vigoare. 

 
 
Îmbunătăţire redacţională. 
Dispoziţia trebuie să fie 

imperativă. 

30. 
 
Art. 28. (2) Serviciul public de alimentare cu 

energie termică se organizează în localităţile care 
dispun de sisteme centralizate.  

   

Comisia propune reformularea alin.(2) al art.28 
după cum urmează: 

(2) Serviciul public de alimentare cu energie 
termică se organizează în localităţile care dispun de 
sisteme adecvate. 

 
Îmbunătăţire redacţională 

urmărind succesiunea firească a 
acţiunilor specifice acestui serviciu 
public. 

31. 
 
Art. 29. Serviciul public de alimentare cu 

energie termică se realizează prin exploatarea 
construcţiilor, instalaţiilor şi echipamentelor 
componente ale sistemelor centralizate de alimentare 
cu energie termică şi anume: 

a) centrale termice; 
b) reţele de transport; 
c) puncte termice; 
d) reţele de distributie; 

Comisia propune reformularea şi completarea 
art.29 după cum urmează: 

Art. 29.    Serviciul public de alimentare cu energie 
termică se realizează prin exploatarea construcţiilor, 
instalaţiilor şi echipamentelor componente ale sistemelor 
de alimentare cu energie termică şi anume: 

a) centrale termice; 
b) reţele de transport; 
c) puncte termice; 
d) reţele de distributie; 

 
Prevederile acestui articol nu 

trebuie să limiteze preocupările 
acestor servicii de asigurare a 
încălzirii populaţiei   şi prin sisteme 
necentralizate. 

 
 
De asemenea se consideră 

necesară introducerea obligativităţii 
i ii i l i d
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e) branşamente, pâna la punctele de delimitare; 
f) construcţii şi instalaţii auxiliare. 

e) branşamente, pâna la punctele de delimitare; 
f) construcţii şi instalaţii auxiliare; 
g ) sisteme de măsură, control şi monitorizare. 

asigurării sistemului cu aparatură de 
măsură şi control. 

32. 
Art. 30. (2) Utilizarea energiei termice 

produsă şi distribuită prin sistemele publice  şi pentru 
alte scopuri decât cele menţionate mai sus, se poate 
aproba de către autoritatea publică locală numai în
măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul 
urban. 

Comisia propune modificarea alin. (2) al art.30 
după cum urmează: 

 (2) Utilizarea energiei termice produsă şi 
distribuită prin sistemele publice  şi pentru alte scopuri 
decât cele menţionate mai sus, se poate aproba de către 
autoritatea publică locală numai în măsura în care există 
disponibilităţi  faţă de necesarul pentru satisfacerea 
cerinţelor de la alin.(1). 

 
Îmbunătăţire redacţională şi 

corelarea cu prevederile alin.(1) 

33. 
Art. 31 . Energia termică distribuită abonaţilor 

prin sistemele publice centralizate trebuie să asigure, 
la branşamentele acestora, parametrii tehnologici 
stabiliţi în contracte. 

Comisia propune reformularea art.31, astfel:  
Art. 31. Energia termică distribuită abonaţilor prin 

sistemele publice trebuie să asigure, la branşamentele 
acestora, parametrii tehnologici stabiliţi în contracte. 

Se consideră necesar ca textul 
art.31 să facă posibilă şi cuprinderea 
unor  elemente din sistemele 
necentralizate. 

34. 
 
Art. 32. (2) Serviciul de transport public 

local se realizează prin exploatarea construcţiilor, 
instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor ce compun 
sistemele de transport public şi anume: 

a) depouri, autobaze  şi garaje; 
b) reţele de contact aeriene sau la şină; 
c) linii de tramvai; 
d) uzine, baze şi ateliere pentru întreţinerea, 

reparaţiile şi modernizarea materialului rulant şi a 
parcului de autovehicule; 

e) dispecerate şi dotări speciale de coordonare, 
intervenţie, depanare şi acţionare inclusiv în caz de 
înzăpezire, accidente sau calamităţi naturale; 

f) staţii şi substaţii electrice de transformare, 
racorduri de alimentare cu energie electrică; 

g) parcuri de vehicule şi material rulant. 

Comisia propune reformularea alin.(2) al art.32, 
astfel: 

(2) Serviciul de transport public local se 
realizează prin exploatarea construcţiilor, instalaţiilor, 
echipamentelor şi dotărilor ce compun sistemele de 
transport public şi anume: 

a) depouri, autobaze  şi garaje; 
b) reţele de contact aeriene sau la şină; 
c) linii de tramvai; 
d) uzine, baze şi ateliere pentru întreţinerea, 

reparaţiile şi modernizarea materialului rulant şi a parcului 
de autovehicule; 

e) dispecerate şi dotări speciale de coordonare, 
intervenţie, depanare şi acţionare inclusiv în caz de 
înzăpezire, accidente sau calamităţi; 

f) staţii şi substaţii electrice de transformare, 
racorduri de alimentare cu energie electrică; 

g) parcuri de vehicule şi material rulant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îmbunătăţire redacţională. 
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35. 
 
Art. 33  Extinderea sistemelor existente 

precum şi introducerea transportului public local în 
noi localităţi se face, în baza unor studii de specialitate 
avizate de organismele competente potrivit legii. 

Comisia propune  modificarea art.33 astfel: 
Art. 33  Extinderea sistemelor existente 

precum şi introducerea serviciului de transport public
local în noi localităţi se face, în baza unor studii de 
specialitate avizate de organismele competente potrivit 
legii. 

 
Se consideră necesară punerea 

în acord cu prevederile art.31 alin.1 

36. 
Art. 34  Consiliile locale pot aproba, prin 

hotărâri ale acestora, subvenţionarea activităţii 
serviciului public de transport urban, in comun, de 
persoane, acordarea unor facilităţi personelor 
defavorizate, în funcţie de resursele financiare de 
care dispun, precum şi acordarea facilităţilor unor 
categorii de persone stabilite prin lege. 

Comisia propune reformularea art.34, astfel:  
Art. 34  Consiliile locale pot aproba, prin 

hotărâri ale acestora, subvenţionarea activităţii serviciului 
public de transport urban, in comun, de persoane, 
acordarea unor facilităţi personelor defavorizate, precum şi 
acordarea facilităţilor unor categorii de persoane stabilite 
prin lege. 

 
Se consideră inutilă prevederea 

condiţionării acordării unor facilităţi 
persoanelor defavorizate deoarece 
consiliile locale oricum nu pot aproba 
astfel de măsuri dacă nu au resursele 
financiare necesare. 

37. 
CAPITOLUL III – Atribuţiile şi 

răspunderile autorităţilor administraţiei publice în 
domeniul serviciilor publice de gospodărie 
comunală .  

Comisia propune reformularea titlului Capitolului 
III după cum urmează: 

CAPITOLUL III – Atribuţii şi răspunderi ale 
autorităţilor administraţiei publice . 

Simplificarea titlului. 

38. 
SECŢIUNEA 1 – Atribuţii şi răspunderi ale 

autorităţilor administraţiei publice centrale 
Comisia propune eliminarea  Ca o onsecinţă a  eliminării 

prevederilor art.37. 

39. 
Art. 37  (1) Guvernul asigură 

realizarea politicii generale de gospodărie comunală a 
statului în concordanţă cu obiectivele strategiei de 
dezvoltare economico-socială a ţării. 

  (2) Guvernul examinează periodic 
starea serviciilor de gospodărie comunală şi stabileşte 
măsuri pentru dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii 
acestora corespunzator cerinţelor utilizatorilor şi 
nevoilor localităţilor, pe bază unor strategii specifice. 

  (3) Guvernul acţionează pe baza 
următoarelor principii şi elemente directoare ce stau la 
baza strategiei naţionale privind sfera serviciilor de 
gospodărie comunală: 

a) armonizarea strategiilor şi politicilor de 
gospodărie comunală cu cele privind dezvoltarea socio-

Comisia propune eliminarea . 
 

Prevederile art. sunt cuprinse 
în Programul Guvernului stabilit în 
baza Legii nr.137/1995 şi în acord cu 
documentele  internaţionale semnate 
şi de ţara noastră.  
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economică, urbanismul  şi amenajarea teritoriului, 
protecţia  şi conservarea mediului; 

b) implementarea şi generalizarea în sfera 
serviciilor publice de gospodărie comunală a 
mecanismelor specifice economiei de piaţă precum: 
crearea cadrului concurenţial şi stimularea iniţiativei 
private, atragerea capitalului privat intern şi extern, 
privatizarea serviciilor şi promovarea formelor de 
gestiune delegată, stimularea formării şi dezvoltării 
pieţei serviciilor publice de gospodărie comunală şi a 
pieţei forţei de muncă aferente; 

c) întărirea capacităţii decizionale şi 
manageriale a autorităţilor administraţiei publice locale 
în exercitarea atribuţiilor lor privind înfiinţarea, 
coordonarea  şi controlul funcţionării serviciilor de 
gospodărie comunală; 

d) promovarea parteneriatului şi asocierii 
intercomunale pentru înfiinţarea şi exploatarea unor 
sisteme tehnico-edilitare zonale; 

e) promovarea parteneriatului şi asocierii 
autorităţilor administraţiei publice locale şi a unităţilor 
de gospodărie comunală cu capitalul privat - român sau 
străin - pentru finanţarea, creditarea şi exploatarea în 
comun a unor servicii de gospodărie comunală; 

e) descentralizarea serviciilor publice, 
restrângerea şi reglementarea ariilor unde prevalează 
condiţiile de monopol natural; 

f)  stabilirea cadrului legal în fixarea tarifelor şi 
urmărirea evoluţiei acestora pentru serviciile publice cu 
caracter de monopol natural. 

  (4) În domeniul seviciilor de 
gospodărie comunală Guvernul are următoarele 
atribuţii: 

a) iniţiază şi adoptă proiecte de legi privind 
reglementarea activităţilor de gospodărie comunală; 



 15

b) adoptă hotărâri pentru aprobarea de norme, 
regulamente şi normative din domeniul gospodăriei 
comunale; 

c) sprijină autorităţile administraţiei publice 
locale pentru înfiinţarea, dezvoltarea şi imbunătăţirea 
serviciilor publice de gospodărie comunală respectiv a 
infrastructurii de gospodărie comunală. 

40. 
SECŢIUNEA 2 – Atribuţii şi răspunderi ale 

autorităţilor administraţiei publice locale 
Comisia propune eliminarea  Prin eliminarea în  întregime a 

prevederilor Secţiunii 1, Capitolul III 
al legii nu se mai structurează în 
secţiuni.  

41. 
 
Art.38. (2) În acest sens, autorităţile 

administraţiei publice locale pot adopta hotărâri în 
legătură cu: 

a) stabilirea programelor de reabilitare, 
extindere şi modernizare a dotărilor existente, precum 
şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme 
publice de gospodărie comunală, în condiţiile legii; 

b)  coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor 
tehnico-edilitare în scopul realizării acestora într-o 
concepţie unitară şi corelată cu programele de 
dezvoltare economico-socială a localităţilor, de 
amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; 

c)  asocierea intercomunală în vederea realizării 
unor investiţii de interes comun din infrastructura 
tehnico-edilitară, pe baza principiilor autonomiei 
legalităţii, colaborării, parteneriatului şi interesului 
reciproc; 

d) concesionarea serviciilor publice de 
gospodărie comunală şi a bunurilor aparţinând 
patrimoniului public din infrastructura de gospodărie 
comunală a localităţilor, respectiv judeţelor; 

e) participarea autorităţilor administraţiei 

 
Comisia propune reformularea alin.2 al art.38, 

astfel: 
 (2) În acest scop, autorităţile administraţiei 

publice locale pot adopta hotărâri în legătură cu: 
a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi 

modernizare a dotărilor existente, precum şi a programelor 
de înfiinţare a unor noi sisteme publice de gospodărie 
comunală, în condiţiile legii; 

b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor 
tehnico-edilitare în scopul realizării acestora într-o 
concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare 
economico-socială a localităţilor, de amenajare a 
teritoriului, urbanism şi mediu; 

c)  asocierea intercomunală în vederea realizării 
unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnico-
edilitară, pe baza principiilor autonomiei legalităţii, 
colaborării, parteneriatului şi interesului reciproc; 

d) concesionarea serviciilor publice de gospodărie 
comunală şi a bunurilor aparţinând patrimoniului public 
din infrastructura de gospodărie comunală a localităţilor, 
respectiv judeţelor în conformitate cu reglementările în 
vigoare.; 

 
 
 
Îmbunătăţire redacţională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îmbunătăţire redacţională. 
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publice locale, cu capital social sau cu bunuri, la 
societăţi comerciale pentru realizarea de lucrări şi 
servicii de interes public local sau judeţean, după caz, 
pe bază de convenţii în care se prevăd şi resursele 
financiare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a 
administraţiei publice locale implicate. Convenţiile se 
încheie de către ordonatorii principali de credite, în 
condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local, 
judeţean sau Consiliu General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, implicate în colaborare sau 
asociere; 

f) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, 
a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de 
investiţii din infrastructura de gospodărie comunală a 
localităţilor cu privire la lucrări noi, extinderi, 
dezvoltări de capacităţi, reabilitarea, modernizarea şi 
reechiparea sistemelor existente; 

g) garantarea, în condiţiile legii, a 
împrumuturilor contractate de prestatorii serviciilor 
publice de gospodărie comunală pentru formarea şi 
asigurarea stocurilor de combustibil lichid pentru 
sezonul rece; 

h) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a 
regulamentelor de funcţionare a prestatorilor de 
servicii, privind reglementarea activităţii de gospodărie 
comunală, pe baza reglementărilor cadru elaborate de 
autoritatea centrală; 

i) stabilirea taxelor şi avizarea tarifelor pentru 
serviciile de gospodărie comunală, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare. 

e) participarea autorităţilor administraţiei publice 
locale, cu capital social sau cu bunuri, la societăţi 
comerciale pentru realizarea de lucrări şi servicii de interes 
public local sau judeţean, după caz, pe bază de convenţii în 
care se prevăd şi resursele financiare reprezentând 
contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale 
implicate. Convenţiile se încheie de către ordonatorii 
principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de 
fiecare consiliu local, judeţean sau Consiliu General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, implicate în colaborare 
sau asociere; 

f) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a 
împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii 
din infrastructura de gospodărie comunală a localităţilor cu 
privire la lucrări noi, extinderi, dezvoltări de capacităţi, 
reabilitarea, modernizarea şi reechiparea sistemelor 
existente; 

g) garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor 
contractate de prestatorii serviciilor publice de gospodărie 
comunală pentru formarea şi asigurarea stocurilor de 
combustibil lichid pentru sezonul rece; 

h) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a 
regulamentelor de funcţionare a prestatorilor de servicii, 
privind reglementarea activităţii de gospodărie comunală, 
pe baza normelor cadru elaborate de autoritatea centrală; 

i) stabilirea taxelor şi avizarea tarifelor pentru 
serviciile de gospodărie comunală, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îmbunătăţire redacţională.  
 
 
 
 
 
 

41. 
 
Art. 43. (2)   Delegarea gestiunii, se face prin 

licitaţie publică sau încredinţare directă, conform legii. 
  (3) În conformitate cu competenţele 

şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile 
d i i i i bli l l i l

Comisia propune reformularea alin.(2) al art.43, 
precum şi completarea alin. (3) prin intriducerea unei noi 
litere după lit.b) astfel:  

 (2) Delegarea gestiunii, se face în condiţiile
legii. 

 
 
Îmbunătăţire redacţională  
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42. 
 

administraţiei publice locale păstrează prerogativele 
privind adoptarea politicilor  şi strategiilor de 
dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de 
dezvoltare a sistemelor publice de gospodărie 
comunală precum şi dreptul de a urmări, controla şi 
supraveghea: 

a) modul de respectare şi îndeplinire a 
obligaţiilor contractuale asumate de societăţile 
comerciale prestatoare de servicii publice; 

b)  calitatea serviciilor furnizate/prestate; 
c) modul de administrare, exploatare, 

conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau 
modernizare a sistemelor publice din infrastructura 
edilitar-urbană încredinţată prin contractul de 
concesionare; 

d) modul de formare şi stabilire a tarifelor 
pentru serviciile publice. 

(3) În conformitate cu competenţele şi 
atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile 
administraţiei publice locale păstrează prerogativele 
privind adoptarea politicilor  şi strategiilor de dezvoltare a 
serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a 
sistemelor publice de gospodărie comunală precum şi 
dreptul de a urmări, controla şi supraveghea: 

a) modul de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor 
contractuale asumate de societăţile comerciale prestatoare 
de servicii publice; 

 calitatea serviciilor furnizate/prestate; 
 parametrii serviciilor furnizate/prestate; 
d) modul de administrare, exploatare, conservare şi 

menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a 
sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană 
încredinţată prin contractul de concesionare; 

e) modul de formare şi stabilire a tarifelor pentru 
serviciile publice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prin introducerea acestor 

prevederi se evidenţiază necesitatea 
respectării unui anumit grad de 
calitate convenit. 

43. 
 
Art. 47. (2) Acţiunile societăţilor de 

gospodărie comunală, deţinute de FPS, la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, vor fi transferate, fară 
plată, în proprietatea privată a unităţilor  administrativ-
teritoriale.  

 

Comisia propune reformularea alin.(2) al art. 47, 
după cum urmează:  

(2) Acţiunile societăţilor de gospodărie 
comunală, deţinute de FPS, vor fi transferate, în 
proprietatea privată a unităţilor  administrativ-teritoriale în 
termen de 30 de zile.  

 
 
Se consideră necesară 

stabilirea unui termen minim pentrua 
putea fi organizată acţiunea de 
transferare a acţiunilor. 

44. 
Art. 57  (1)  Contractele-abonament 

se încheie cu plata anticipată a unei sume reprezentând 
contravaloarea prezumată a serviciilor 
furnizate/prestate într-o perioadă de 45 de zile. 

   

Comisia propune modificarea alin.(1) al art.57 
astfel: 

Art. 57 (1) Contractele-abonament se încheie cu 
plata anticipată a unei sume reprezentând contravaloarea 
prezumată a serviciilor furnizate/prestate într-o perioadă 
de 30 de zile.  

 
 
S-a considerat mult prea mare 

perioada luată în calcul pentru 
stabilirea sumei de plată anticipat 
pentru serviciile prezumate.. 

 Comisia propune reformularea alin.(2) al art 58 ,  
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45. Art. 58 . (2) Cuantumul acestor tarife se 
aprobă de către autoritatea administraţiei publice 
locale, la propunerea furnizorilor/prestatorilor de 
servicii publice de gospodărie comunală. 

astfel: 
Art. 58.  (2) Tarifele se aprobă de către 

autoritatea administraţiei publice locale, la propunerea 
furnizorilor/prestatorilor de servicii publice de gospodărie 
comunală.. 

Eliminarea posibilităţilor de 
modificare nejustificată a tarifelor 
acestor servicii de către furnizori 
prestatori. 

46. 
Art. 59   Tarifele pentru plata serviciilor 

se înscriu în contractele-abonament de 
furnizare/prestare a serviciilor. Odată cu modificarea 
tarifelor se recalculează şi anticipaţia. 

Comisia propune reformularea art.59  astfel: 
Art. 59 .  Tarifele pentru plata serviciilor se înscriu 

în contractele-abonament de furnizare/prestare a 
serviciilor.  

S-a considerat inutilă 
prevederea din teza a doua a 
articolului.  

47. 
Art. 62 (1) Titularii drepturilor de folosinţă 

asupra imobilelor care nu au instalaţii interioare de 
alimentare cu apă şi canalizare, dar care sunt situate în 
zona 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. 

   

Comisia propune reformularea alin.(1) al art. 62 
asfel:  

Art. 62 (1) Titularii drepturilor de 
proprietate/folosinţă asupra imobilelor care nu au 
instalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare, dar 
care sunt situate în zona 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. 

 
 
Completare necesară 

corespunzătoare unei situaţii reale, 
existente. 

48. 

49. 

 
Art. 65 (1) Constituie contravenţie în 

domeniul gospodăriei comunale următoarele fapte, 
dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit 
legii penale, să fie considerate infracţiuni: 

a) neasigurarea exploatarii serviciilor de 
producere şi distribuţie a apei potabile, a sistemelorlor 
de canalizare şi epurare a apelor uzate, a serviciilor de 
producere şi distribuţie a energiei termice şi a 
serviciilor de salubritate la parametri tehnici -
cantitativi şi calitativi, în conformitate cu limitele 
admise de standardele şi normativele tehnice în vigoare 
şi cu parametrii stabiliţi în contractele de 
furnizare/prestare a serviciilor;  

 
 

Comisia propune reformularea alin.(1) şi (2) ale 
art.65  diupă cum urmează: 

Art. 65 (1) Constituie contravenţie în domeniul 
serviciilor publice de gospodărie comunală următoarele 
fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: 

a) neasigurarea exploatarii serviciilor de producere 
şi distribuţie a apei potabile, a sistemelorlor de canalizare 
şi epurare a apelor uzate, a serviciilor de producere şi 
distribuţie a energiei termice şi a serviciilor de salubritate 
la parametri tehnici - cantitativi şi calitativi, în 
conformitate cu limitele admise de standardele şi 
normativele tehnice în vigoare şi cu parametrii stabiliţi în 
contractele de furnizare/prestare a serviciilor;  

b)  neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 
unor activităţi care pot pune în pericol integritatea 
corporală %i/sau via ţa şi bunurile cetăţenilor

 
 
Completare necesară pentru a 

pune în acord prevederile acestui 
articol cu titlul  Capitlului II. 

 
 
 
 
 
 
 
Amendamentul propus la lit.b) 

este necesar pentru a creşte 
responsabilitatea seviciilor publice 
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b) neîntreţinerea sau neprotejarea contra 

îngheţului a instalaţiilor interioare de alimentare cu apă 
şi canalizare, precum şi a celor de distribuire a energiei 
termice, corespunzător obligaţiilor ce revin abonaţilor 
potrivit prevederilor legale sau celor menţionate în 
contractul abonament încheiat cu furnizorul de servicii 
publice;  

c) refuzul abonatului de a permite personalului 
împuternicit de prestatorul de servicii accesul la 
căminele branşamentelor de apă potabilă, de apă caldă 
şi agent termic, precum şi la căminele de racord la 
canalizare, în scopul efectuării controlului, înregistrării 
consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii sau racordarea unor noi 
consumatori.  

(2 ) Constituie contravenţie în domeniul 
serviciilor de alimentare cu apă sau a serviciilor 
de canalizare şi epurare a apelor uzate 
următoarele fapte: 
 utilizarea de către agenţii economici – în 

procesul de producţie – a apei potabile fără acordul 
prestatorului de servicii;  

 neasigurarea de către agenţii economici a 
recuperării şi refolosirii apei acolo unde specificul 
activităţii de producţie o permite şi această obligaţie a 
fost stabilită prin avizul de funcţionare dat 
consumatorului şi/sau în contractul -  abonament 
acceptat de acesta .  

 depăşirea repetată de către consumatori a 
debitelor de apă prelevate din reţeaua de distribuţie, 
faţă de cele aprobate  în autorizaţiile de funcţionare sau 
în contractele - abonament în cazul în care capacitatea 
de producţie şi distribuţie a sistemului de alimentare cu 
apă nu permite consumul de debite suplimentare; 

corporală şi/sau viaţa şi bunurile cetăţenilor. 
c) neîntreţinerea sau neprotejarea contra îngheţului 

a instalaţiilor interioare de alimentare cu apă şi canalizare, 
precum şi a celor de distribuire a energiei termice, 
corespunzător obligaţiilor ce revin abonaţilor potrivit 
prevederilor legale sau celor menţionate în contractul 
abonament încheiat cu furnizorul de servicii publice; 

 
d) refuzul abonatului de a permite personalului 

împuternicit de prestatorul de servicii accesul la căminele 
branşamentelor de apă potabilă, de apă caldă şi agent 
termic, precum şi la căminele de racord la canalizare, în 
scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori 
pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau 
racordarea unor noi consumatori. 

 
(2 )  Constituie contravenţie în domeniul serviciilor 
de alimentare cu apă sau a serviciilor de canalizare 
şi epurare a apelor uzate următoarele fapte:  
a) utilizarea de către agenţii economici – în 
procesul de producţie – a apei potabile fără acordul 
prestatorului de servicii;  
 neasigurarea de către agenţii economici a 

recuperării şi refolosirii apei acolo unde specificul 
activităţii de producţie o permite şi această obligaţie a fost 
stabilită prin avizul de funcţionare dat consumatorului 
şi/sau în contractul -  abonament acceptat de acesta .  

 depăşirea repetată de către consumatori a debitelor 
de apă prelevate din reţeaua de distribuţie, faţă de cele 
aprobate  în autorizaţiile de funcţionare sau în contractele -
abonament în cazul în care capacitatea de producţie şi 
distribuţie a sistemului de alimentare cu apă nu permite 
consumul de debite suplimentare; 

 evacuarea în reţeaua publică de canalizare a apelor 
uzate având debite sau concentraţii ale impurificatorilor

faţă de contribuabili, prevederile 
acestuia punându-se în acord cu cele 
ale art.12 lit.d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

50. 

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

 descărcarea în gurile de scurgere şi în căminele 
de vizitare ale reţelei publice de canalizare a unor 
obiecte , resturi menajere şi vegetale, deşeuri stradale, 
etc; 

 descărcarea zăpezii în reţeaua publică de 
canalizare sau în alte locuri decât cele stabilite de 
consiliile locale sau unitaţile de gospodărie comunală; 

 spălarea vehiculelor , schimbarea uleiurilor, 
precum şi construirea de instalaţii   pentru spălarea şi 
degresarea lor pe taluzurile şi malurile lacurilor,
râurilor şi în zona instalaţiilor hidrotehnice aparţinând 
unităţilor de gospodărie comunală; 

 nerespectarea termenelor limită pentru 
încheierea acţiunii de contorizare a sistemelor tehnico-
edilitare , respectiv a branşamentelor; 

 nerespectarea obligativităţii separării şi 
individualizării consumurilor în cazurile imobilelor 
condomeniu pentru spaţiile cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă. 

 

uzate având debite sau concentraţii ale impurificatorilor 
sau temperaturi care depăşesc limitele prevăzute în 
autorizaţiile de funcţionare sau pe cele prevăzute în 
contractele încheiate pentru prestarea serviciului public  de 
canalizare.  

 descărcarea în gurile de scurgere şi în căminele de 
vizitare ale reţelei publice de canalizare a unor obiecte , 
resturi menajere şi vegetale, deşeuri stradale, etc; 

 descărcarea zăpezii în reţeaua publică de canalizare 
sau în alte locuri decât cele stabilite de consiliile locale sau 
unitaţile de gospodărie comunală; 

 spălarea vehiculelor , schimbarea uleiurilor, 
precum şi construirea de instalaţii   pentru spălarea şi 
degresarea lor pe taluzurile şi malurile lacurilor, râurilor şi 
în zona instalaţiilor hidrotehnice aparţinând unităţilor de 
gospodărie comunală; 

 nerespectarea termenelor limită pentru încheierea 
acţiunii de contorizare a sistemelor tehnico-edilitare , 
respectiv a branşamentelor; 

 nerespectarea obligativităţii separării şi 
individualizării consumurilor în cazurile imobilelor 
condomeniu pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea 
de locuinţă.  

 intervenţia persoanelor neautorizate pe reţelele 
de apă şi canalizare şi /sau deteriorarea sau sau 
distrugerea acestora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a considerat necesară 

introducerea unei astfel de prevederi 
avându-se în vedere că astfel de fapte 
produc uneori însemnate prejudicii 
sistemelor. 
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51. 

52. 
 
 
 
 
 
53. 
 
 
 
 
 
 
 
54. 
 

Art. 66  (1) Contravenţiile prevăzute în 
prezenta lege se sancţionează după cum urmează: 

a)  cu amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei, 
pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 100.00 lei 
la 300.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele 
prevăzute la art. 65, alin. 2, lit. f, alin. 3, lit.a, alin. 4, 
lit.d, alin. 5, lit.a, b, alin.6, lit.e, g, I, j şi alin.7, lit.j; 

b)  cu amendă de la 150.000 lei la 500.000 lei, 
pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 300.00 lei 
la 1.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele 
prevăzute la art. 65, alin. 1, lit. c, alin. 3, lit. b, alin. 4, 
lit.a, b, c, alin. 5, lit. c, d, e, alin. 6, lit. a, c, d, f, h, alin. 
7, lit. d, e, f, g, h şi i; 

c)  cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, 
pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1.000.00 lei 
la 2.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele 
prevăzute la art. 65, alin. 1, lit. b, alin. 2, lit. c, alin. 5, 
lit. f, g, alin.6, lit.b şi alin.7, lit.c; 

d)  cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 
lei, pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 
2.000.00 lei la 5.000.000 lei, pentru persoanele 
juridice, faptele prevăzute la art.65, alin. 2 lit. d, e, alin. 
7, lit. a şi b; 

e)  cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 
lei, pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 
5.000.00 lei la 10.000.000 lei, pentru persoanele 
juridice, faptele prevăzute la art. 65, alin. 1 lit. a, alin.2, 
lit.a, b, d, h şi i..   

Comisia propune modificarea lit.a) lit.b) c) şi lit. e) 
din alin. (1) al art.66, astfel: 

a)  cu amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei, pentru 
persoanele fizice şi cu amendă de la 100.00 lei la 300.000 
lei, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 65, 
alin. 2, lit. f, alin. 3, lit.a, alin. 5, lit.a, b, alin.6, lit.e, g, I, j 
şi alin.7, lit.j; 

b)  cu amendă de la 150.000 lei la 500.000 lei, 
pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 300.00 lei la 
1.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute 
la art. 65, alin. 1, lit. d, alin. 3, lit. b, alin. 4, lit.a, b, c, alin. 
5, lit. c, d, e, alin. 6, lit. a, c, d, f, h, alin. 7, lit. d, e, f, g, h 
şi i; 

c)  cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, 
pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1.000.00 lei la 
2.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute 
la art. 65, alin. 1, lit c, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. f, g, alin.6, 
lit.b şi alin.7, lit.c; 

d)  cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, 
pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 2.000.00 lei la 
5.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute 
la art.65, alin. 2 lit. d, e, alin. 7, lit. a şi b; 

e)  cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, 
pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 5.000.00 lei la 
10.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele 
prevăzute la art. 65, alin. 1 lit. a, b,  alin.2, lit.a, b, d, h,  i, j
şi alin. 4 lit.d.  

 

 
 
S-a considerat necesară 

creşerea cuantumului amenzii pentru 
asemenea contravenţii. 

 
Punerea în acord cu 

prevederile art.65 (1) lit.b) 
 
 
 
 
Aceeaşi motivare. 
 
 
 
 
 
 
Reformulare determinată de 

introducerea contravenţiei de la lit.a) 
 

55. 
 
Art. 67.  (2)     Dispoziţiile referitoare la 

contravenţiile prevăzute la art. 66 – 68 se completează 
cu prevederile Legii 32/1968 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor. 

Comisia propune modificarea alin.(2) al art. 67 
după cum urmează: 

Art. 67. (2)  Dispoziţiile referitoare la 
contravenţiile prevăzute la art. 65 – 67 se completează cu 
prevederile Legii 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor. 

Modificare necesară pentru 
punerea în acord cu prevederile art.65 
– 67. 
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56. 
 
Art. 70  Prezenta lege intră în vigoare la

90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al 
României. 

 

Comisia  propune reformularea art.70 , astfel: 
Art. 70 . Prezenta lege intră în vigoare la 60

de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. 

Necesitatea aplicării cât mai 
rapide a acestor  reglementări în 
domeniu. 

57. 

58. 

 
Art. 71 .  (1) Normele metodologice de 

aplicare a Legii seviciilor publice de gospodărie 
comunală se vor elabora de Ministerul Lucrărilor 
Publice şi Amenajării Teritoriului în termen de 90 de
zile de la publicarea prezentei legi şi se vor aproba prin 
Hotărâre a Guvernului. 

  (2) În termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi se va elabora 
Regulamentul de atestare a agenţilor economici 
furnizori/prestatori de servicii de gospodărie comunală.

Comisia propune reformularea art. 71 astfel: 
Art. 71.  (1) Normele metodologice de aplicare a 

Legii seviciilor publice de gospodărie comunală se vor 
elabora de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării 
Teritoriului în termen de 60 de zile de la publicarea 
prezentei legi şi se vor aproba prin Hotărâre a Guvernului. 

  (2) În termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi se va elabora 
Regulamentul de atestare a agenţilor economici 
furnizori/prestatori de servicii de gospodărie comunală. 

 
 
Aceeaşi motivare ca la art.70 
 
 
Aceeaşi motivare ca la art.70 

 
 
 
 

PREŞEDINTE , 
  SECRETAR , 

 
                                      ION  CÎRSTOIU 

IOAN SORIN MARINESCU 
 
 
 
 
Redactat -  expert parlamentar: 
Arh. Victor Cristea  
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În cursul dezbaterilor în comisie ,  următoarele amendamente nu au fost acceptate: 

 
Nr. 

Crt. 
Text iniţial Amendament propus 

Autorul 
Motivaţie 

59. 
Titlul : 
Legea serviciilor publice de gospodărie comunală. 

 Domnul deputat Barbu Piţigoi – Grup parlamentar 
al P.N.Ţ.C.D. civic- ecologist,  propune să se înlocuiască 
“serviciile publice de gospodărie comunală” cu “serviciile 
publice de  înteres economic general” .  

Există şi alte servicii publice 
de interes general, dar care nu au 
natură economică. 
       Denumirea din textul proiectului 
de lege este corespunzătoare.  

60. 
 
Art.3 (2)  Sistemele publice de gospodărie 

comunală, inclusiv terenurile aferente, fiind de 
folosinţă, interes sau de utilitate publică aparţin, prin 
natura lor, sau  potrivit legii , domeniului  public al 
unităţilor administrativ teritoriale.     

(3) Dacă amplasarea şi realizarea sistemelor 
publice de gospodărie comunală, respectiv dezvoltarea 
celor existente, impun ocuparea definitivă a unor 
terenuri sau dezafectarea unor clădiri, altele decât cele 
aparţinând domeniului public, acestea vor fi trecute în 
proprietatea publică , potrivit legii.     

  

 Comisia pentru industrii şi servicii propune 
eliminarea alin 2 şi 3 . 

 

Propunerea de eliminare este 
justificată de faptul că dispoziţiile 
acestora se regăsesc în :  

Legea exproprierii pentru 
cauză de utilitate publică şi 

Legea privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al 
acesteia. 

 Propunerea a fost respinsă 
întrucât s-au considerat necesare 
aceste dispoziţii şi în prezentul act 
normativ.  

61. 
Art.8 (1) Autorităţile administraţiei 

publice locale au dreptul de a înfiinţa, dezvolta, 
extinde, moderniza şi/sau reabilita servicii şi sisteme 
publice de gospodărie comunală precum şi de a 
organiza, coordona şi controla exploatarea şi 
funcţionarea acestora. 

   

Domnul deputat Ioan Bivolaru- Grupul parlamentar 
al P.D.S.R - propune reformularea alin.1 al art. 8 astfel: . 

(1) Autorităţile administraţiei publice locale 
înfiinţează, dezvoltă, extind, modernizează şi/sau 
reabilitează servicii şi sisteme publice de gospodărie 
comunală, organizează , coordonează şi controlează
exploatarea şi funcţionarea acestora. 

 

S-a  considerat  că legea 
trebuie să fie imperativă.   

 
Propunerea a fost respinsă 

întruct prevederile acestui articol  se 
regăsesc într-o formulare 
corespunzătoare la art.38 şi 43. 

62. 
 Art. 12       (1) Serviciile publice de gospodărie 
comunală  trebuie să îndeplinească următoarele 

 Domnul deputat  Ioan Bivolaru -  Grupul 
parlamentar al P.D.S.R.- propune la art.12 lit. nouă a1

Propunerea este motivată 
prin punerea de acord  cu directivele 
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condiţii esenţiale: 
a)  continuitate din punct de vedere cantitativ  şi 

calitativ; 
 

astfel: 
 
a1 ) Obligativitatea serviciului public; 
 
 
 

europene. 
Propunerea nu afost accptată 

întrucât conţinutul articolului 
răspunde acestor exigenţe redactarea 
fiind corespunzătoare 

63. 
Art. 15 (1) Apa potabilă distribuită prin 

sistemele publice centralizate de alimentare cu apă este 
destinată, cu prioritate, satisfacerii nevoilor populaţiei, 
ale instituţiilor publice, a nevoilor publice  şi pentru 
combaterea şi stingerea incendiilor. 

   
   

Comisia pentru industrii şi servicii propune 
eliminarea cuvântului “potabilă” din textul alin.1 al 
art.15.  

 

Propunerea a fost motivată 
de punerea în acord cu titlul secţiunii 
şi pentru folosirea denumirii 
generale care cuprinde şi apa 
nepotabilă.   

Amendamentul a fost respins 
ca urmare a modificărilor aduse atât 
titlului secţiunii cât şi alin. 1 al 
acestui atricol. 

64. 
SECŢIUNEA 5 – Transportul public local.  Domnul deputat    Ioan Bivolaru - Grupul 

parlamentar al P.D.S.R. - propune reformularea titlului 
SECŢIUNII 5, astfel:              
 - Transportul public local şi interurban 

Se consideră necesară 
introducerea în text a acestei 
precizări.  

Propunerea a fost respinsă 
întrucât nu s-a considerat necesară 
tratarea diferenţiată a acestor servicii 

65. 

66. 

 
Art. 32     (1) Serviciul de transport public 

local cuprinde totalitatea activităţilor efectuate în 
vederea realizării transportului local în comun de 
persoane. 

   
 
 
(2) Serviciul de transport public local se 

realizează prin exploatarea construcţiilor, instalaţiilor, 
echipamentelor şi dotărilor ce compun sistemele de 
transport public şi anume: 

 Domnul deputat    Dumitru Popescu   - Grupul 
parlamentar al  P.D.S.R. propune reformularea alin. 1 al 
art. 32  astfel: 

(1) Serviciul de transport public local asigură
totalitatea activităţilor efectuate în vederea realizării 
transportului local în comun de persoane. 

 
 
 
 
 
 

Cuvântul “asigură” exprimă 
implicit o obligaţie de a păstra 
serviciul respectiv, în timp ce 
cuvântul “cuprinde” exprimă o 
definioţie care interesează mai puţin  

Propunerea fost  respinsă 
considerându-se corespunzător textul 
din proiectul de lege.  

 
 
 
 



 25

67. 

a) depouri, autobaze  şi garaje; 
b) reţele de contact aeriene sau la şină; 
c) linii de tramvai; 
d) uzine, baze şi ateliere pentru întreţinerea, 

reparaţiile şi modernizarea materialului rulant şi a 
parcului de autovehicule; 

e) dispecerate şi dotări speciale de coordonare, 
intervenţie, depanare şi acţionare inclusiv în caz de 
înzăpezire, accidente sau calamităţi naturale; 

f) staţii şi substaţii electrice de transformare, 
racorduri de alimentare cu energie electrică; 

g) parcuri de vehicule şi material rulant. 

Comisia pentru industrii şi servicii propune 
modificarea alin.(2) lit e astfel: 

e) dispecerate şi dotări speciale de coordonare, 
intervenţie, depanare şi acţionare inclusiv în caz de 
înzăpezire, accidente sau dezastre; 

 
Domnul deputat Dumitru Popescu propune

introducerea unui nou alin (3), astfel: 
 
 
(3) Serviciul de transport public local asigură 

condiţii normale de confort în transportul de persoane, 
corelând capacităţile de transport cu numărul mediu 
preliminat de pasageri la diferite ore ale zilei. 

Propunerea are la bază 
folosirea denumirii definite de Legea 
privind apărarea împotriva 
dezastrelor.  

Propunerea a fost respinsă 
termenul de “ calamităţi “ fiind 
folosit şi în legea menţionată şi în 
alte acte  normative existente. 

(3) Practic în toate 
aglomerările urbane transportul 
public local se face ignorând 
confortul minim necesar pentru 
pasageri, din lipsa corelării 
capacităţilor de transport în funcţie 
de cererile publicului călător. 

Propunerea afost respinsă 
întrucât această obligaţie se 
regăseşte la art.5 .   

68. 
Art. 33  Extinderea sistemelor existente 

precum şi introducerea transportului public local în 
noi localităţi se face, în baza unor studii de specialitate 
avizate de organismele competente potrivit legii. 

Domnii deputaţi Robert Raduly şi Istvan Antal 
propun refomularea art. 33, astfel: 

Art. 33  Extinderea sistemelor existente 
precum şi introducerea serviciului de transport public 
local în noi localităţi se face, cu promovarea cu 
prioritate a mijloacelaor de transport ecologice în baza 
unor studii de specialitate avizate de organismele 
competente potrivit legii. 

 

În acord cu art.32 (1) şi 
pentru respectarea directivelor 
europene preluate prin O.G.19/1997. 

Se consideră inutilă 
precizarea având în vedere că prin 
art.33 se stabileşte că extinderea 
sistemelor se face în baza studiilor 
de specialitate. 

69. 
Art. 34  Consiliile locale pot aproba, prin 

hotărâri ale acestora, subvenţionarea activităţii 
serviciului public de transport urban, in comun, de 
persoane, acordarea unor facilităţi personelor 
defavorizate, în funcţie de resursele financiare de 
care dispun, precum şi acordarea facilităţilor unor 
categorii de persone stabilite prin lege. 

 Domnii deputaţi Robert Raduly şi Istvan Antal 
propun refomularea art. 34, astfel: 
 Art. 34  În funcţie de resursele financiare 
de care dispun, consiliile locale pot aproba, prin hotărâri 
ale acestora, subvenţionarea activităţii serviciului public de 
transport urban, in comun, de persoane, acordarea unor 
facilităţi personelor defavorizate, în funcţie de resursele 

Propunerea are în vedere o 
îmbunătăţire redacţională.şi punerea 
de acord cu prevederile O.G.19/1997 
privind transporturile. 

Propunerea nu afost 
acceptată precizarea fiind inutilă 
consiliile locale neputând aproba 



 26

financiare de care dispun, precum şi acordarea facilităţilor 
unor categorii de persone stabilite prin lege. 

cheltuieli care nu au acoperire 
financiară. 

 

70. 

71. 

72. 

 Domnul  deputat Ioan Bivolaru  propune 
modificarea art 34 după cum urmează: 

34 –(1) Consiliile locale pot aproba, prin hotărâri 
ale acestora, subvenţionarea activităţii serviciului public de 
transport local in comun, de persoane, acordarea unor 
facilităţi personelor defavorizate, în funcţie de resursele 
financiare de care dispun, precum şi acordarea 
facilităţilor unor categorii de persone stabilite prin lege, 
nivelul maximal al tarifelor de transport. 

(2) Consiliile locale vor acorda licenţe de 
transport pentru activitatea de taximetrie în 
transportul public de călători, aprobând condiţiile în 
care se desfăşoară acesta şi nivelele maximale ale 
tarifelor respective.  

 (3)  Consililiile judeţene vor adopta 
reglementări şi măsuri privind asigurarea 
transportului public interurban de călători , pentru 
toate localităţile în plan judeţean şi interjudeţean, 
asigurând posibilitatea dezvoltării diverselor moduri 
de transport public.  

 

 
 
În conformitate cu O.G. 

19/1997 privind transporturile . 
 
 
 
 
Aceeaşi motivare ca la alin 

de mai sus.  
 
 
Aceeaşi motivare ca la alin 

de mai sus.  
 
Propunerile au fost respinse 

avându-se in vedere că există 
reglementare în domeniu. 

73. 
Art. 35      (1) Administrarea domeniului public 

cuprinde totalitatea activităţilor efectuate pentru: 
construirea, modernizarea şi întreţinerea străzilor, 
drumurilor, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere şi 
pietonale, asigurarea iluminatului public, organizarea 
circulaţiei rutiere şi pietonale, introducerea unor 
sisteme moderne de semnalizare şi dirijare a circulaţiei;
întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor  şi grădinilor 
publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement, 
a terenurilor de joacă pentru copii, a lacurilor, 
ştrandurilor şi bazelor de odihnă şi agrement, 

i i i i l il b l i

Domnii deputaţi Robert Raduly şi Istvan Antal 
propun modificarea  alin (1) şi 2) astfel: 
 Art. 35     (1) Administrarea domeniului public 
cuprinde totalitatea activităţilor efectuate pentru: 
construirea, modernizarea şi întreţinerea străzilor, 
drumurilor, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere şi 
pietonale, asigurarea iluminatului public, organizarea 
circulaţiei rutiere şi pietonale, introducerea unor sisteme 
moderne de semnalizare şi dirijare a circulaţiei;
întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor  şi grădinilor 
publice, a terenurilor şi sălilor de sport, a patinoarelor,

 
Se consideră motivată pentru 

că ar asigura administrarea acestor 
categorii de către autorităţile locale. 

 
Propunerea  a fost respinsă 

întrucât prevederile celor două 
alineate din proiectul de lege sunt 
corespunzătoare, eliminarea sălilor 
de sport şi a patinoarelor din alin..2 
şi introducerea lor în alin 1 nefiind
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74. 

asigurarea curăţeniei pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a 
celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, 
combaterea formării poleiului  şi a gheţii, organizarea 
parcărilor, a locurilor de afişaj şi reclame. 

  (2) În noţiunea de alte servicii 
publice sunt cuprinse acele activităţi de gospodărie 
comunală ce au ca obiect: prestări de servicii 
cuprinzând băi publice, săli de gimnastică şi 
fizioterapie, săli de sport, patinoare, pârtii şi instalaţii 
de schi, transport pe cablu, campinguri, coşerit, 
ecarisaj, administrarea cimitirelor  şi crematoriilor, 
grădini zoologice, wc-uri publice şi altele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de sport, a locurilor de agrement, a terenurilor de joacă 
pentru copii, a lacurilor, ştrandurilor şi bazelor de odihnă şi 
agrement, asigurarea curăţeniei pieţelor, târgurilor, 
oboarelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea 
zăpezii, combaterea formării poleiului  şi a gheţii, 
organizarea parcărilor, a locurilor de afişaj şi reclame. 

  (2) În noţiunea de alte servicii publice 
sunt cuprinse acele activităţi de gospodărie comunală ce au 
ca obiect: prestări de servicii cuprinzând, băi publice, săli 
de gimnastică şi fizioterapie, săli de sport, patinoare, pârtii 
şi instalaţii de schi, transport pe cablu, campinguri, coşerit, 
ecarisaj, administrarea cimitirelor  şi crematoriilor, grădini 
zoologice, wc-uri publice şi altele. 

 
Domnuii deputaţi Romulus Moucha şi Dumitru 

Popescu propun reformularea alin.1 al art. 35, astfel: 
(1) Administrarea domeniului public asigură

totalitatea activităţilor efectuate pentru: construirea, 
modernizarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, 
podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere şi pietonale, 
asigurarea iluminatului public, organizarea circulaţiei 
rutiere şi pietonale, introducerea unor sisteme moderne de 
semnalizare şi dirijare a circulaţiei; întreţinerea zonelor 
verzi, a parcurilor  şi grădinilor publice, a terenurilor de 
sport, a locurilor de agrement, a terenurilor de joacă pentru 
copii, a lacurilor, ştrandurilor şi bazelor de odihnă şi 
agrement, asigurarea curăţeniei pieţelor, târgurilor, 
oboarelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea 
zăpezii, combaterea formării poleiului  şi a gheţii, 
organizarea parcărilor, a locurilor de afişaj şi reclame. 

 

şi introducerea lor în alin.1 nefiind 
justificată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceeaşi motivaţie ca la 

nr.crt..66 din raport. 
Propunerea a fost respinsă 

considerându-se textul din proiectul 
de lege, corespunzător. 
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75. 

 
76. 
 
 
77. 

Art. 37  (1) Guvernul asigură 
realizarea politicii generale de gospodărie comunală a 
statului în concordanţă cu obiectivele strategiei de 
dezvoltare economico-socială a ţării.   

 
 
 
(3) g)  stabilirea cadrului legal în fixarea 

tarifelor şi urmărirea evoluţiei acestora pentru serviciile 
publice cu caracter de monopol natural. 

  
(4) lit. d)  nouă 
 

Comisia pentru industrii şi servicii propune : 
modificarea art.37 alin (1),  eliminarea pct. g ) la 

alin (3) şi introducerea  pct.d) la alin (4) astfel: 
Art. 37  (1) Guvernul asigură realizarea 

politicii generale de gospodărie comunală a statului în 
concordanţă cu obiectivele strategiei naţionale de mediu 
pentru dezvoltarea durabilă. 

(3) g) - să se elimine 
 
 
(4)  d) Stabilirea cadrului legal în fixarea tarifelior 

şi urmărirea evoluţiei acestora pentru serviciile cu caracter 
de monopol natural. 

g) sprijină implementarea folosirii energiilor 
neconvenţionale (energie geotermală, solară, eoliană şi 
biogaz) de către autorităţile administraţiilor publice 
locale, în condiţii de com[petitivitate cu celelalte tipuri 
clasice de energie. 

 

Această strategie există şi 
este aprobată de Guvern , pe baza 
Legii nr. 137/1995, în acord cu 
obligaţiile internaţionale pe care 
România le are. 

 
 
Avănd în vedere chiar 

motivaţia  prezentaă comisia a 
apreciat că aceste prevederi existând 
în Programul Guvernului şi în 
documentele internaţionale semnate 
de ţara noastră nu mai este necesară 
precizarea lor  cadrul proiectului de 
lege. 

78. 
Art. 50 (2) Punctul de delimitare este 

reprezentat fizic prin flanşa aval a armăturii de separare 
montată pe reţelele de apă sau prin căminul de racord 
al reţelei de canalizare. 

 Domnul deputat   Ioan Sorin Marinescu propune 
reformularea art. 50 alin. (2) astfel: 
 Art. 50 (2) Punctul de delimitare este reprezentat 
fizic prin flanşa aval a armăturii de separare montată după 
dispozitivul de măsurar e- înregistrare sau prin căminul 
de racord al reţelei de canalizare. 

 
Propunerea a fost resinsă 

considerându-se corespunzătoare 
formularea din textul proiectului de 
lege. 

79. 
Art. 55  Cantităţile de apă înregistrate de 

contoarele secundare montate pe cheltuiala 
proprietarilor vor fi luate în considerare în mod 
obligatoriu la defalcarea proporţională a consumurilor 
de apă comune, dacă aparatele satisfac cerinţele şi 
condiţiile legale. 

 Domnul deputat   Ioan Sorin Marinescu propune 
reformularea art. 55 astfel: 
 Art. 55 - Cantităţile de apă înregistrate de 
contoarele secundare montate pe cheltuiala proprietarilor 
vor fi luate în considerare, în mod obligatoriu , de către 
abonatul parte în contractul de furnizare a apei la 
defalcarea proporţională a consumurilor de apă comune, 
dacă aparatele satisfac cerinţele şi condiţiile legale.    

 
 
 
Propunerea a fost resinsă 

considerându-se corespunzătoare 
formularea din textul proiectului de 
lege. 
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80. 

81. 

Domnul deputat  Romulus Moucha  propune reformularea 
art. 55, după cum urmează: 
 Art. 55 (1) - Cantităţile de apă înregistrate de 
contoarele secundare montate pe cheltuiala proprietarilor 
vor fi luate în considerare în mod obligatoriu la defalcarea 
proporţională a consumurilor de apă comune, dacă 
montajul şi aparatele satisfac cerinţele şi condiţiile legale. 
 Art.55 (2) – Furnizorul este obligat ca în termen 
de maxim 30 de zile de la data înaintării cererii scrise a 
proprietarului apartamentului , să se pronunţe asupra 
îndeplinirii condiţiilor legale privind montajul şi 
aparatul utilizat.  

 
 
 
 
Aparatul poate fi prfect legal 

dar montajul nu. 
 
 
Pentru a-şi dilua   pierderile 

în conductele primare, furnizorul va 
avea tendinţa de a nu lua în 
considerare aparatele de măsură 
secundare, montate de proprietarii 
apartamentelor.    

Propunerile au fost respinse 
cosiderându-se corespunzătoar textul 
din proiectul de lege. 

82. 
Art. 59  Tarifele pentru plata serviciilor se 

înscriu în contractele –abonament de furnizare/prestare 
a serviciilor. Odată cu modificarea tarifelor se 
recalculează şi anticipaţia.  

 Domnul deputat Dumitru Popescu propune 
reformularea art.59 astfel: 
Art.59 – Tarifele pentru plata serviciilor se înscriu în 
contractele –abonament de furnizare/prestare a serviciilor. 
Ţinând seama de  modificarea tarifelor anticipaţia se 
recalculează anual. 

Recalcularea anticipaţie la 
fiecare recalculare de tarif este 
nejustificată, implicând costuri mari 
şi cu consecinţe economice la 
furnizor nesemnificative. 

Propunerea a fost respinsă 
textul modificat de comisie al 
acestui articol fiind corespunzător.   

83. 
Art.60  Tarifele pentru alte servicii, cum sunt 

eliberarea acordurilor şi avizelor , verificarea 
documentaţiilor, service-ul instalaţiilor interioare 
aparţinând abonaţilor, se stabilesc prin hotărâri ale 
consliilor de administraţie ale prestatorilor pe tipuri de 
lucrări sau servicii prestste şi se încasează separat. 

 Domnii deputaţi Robert Raduly şi Istvan Antal 
propun reformularea articolului, astfel: 
 Art.60  Tarifele pentru alte servicii, cum sunt 
eliberarea acordurilor şi avizelor , verificarea 
documentaţiilor, service-ul instalaţiilor interioare 
aparţinând abonaţilor, se stabilesc prin hotărâri ale 
consliilor de administraţie ale prestatorilor, cu avizul 
autorităţii publice locale pe tipuri de lucrări sau servicii 
prestate şi se încasează separat. 

Pentru a include şi controlul 
autorităţii publice locale asupra 
tarifelor stabilite de consiliile de 
administraţieale prestatorilor. 

Propunerea a fost respinsă 
deoarece această prevedere poate 
conduce la  abuzuri şi desfiinţarea 
voită a concurenţei. 
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84. 

 
Art. 61  (1) Consumatorul clandestin 

va fi obligat la plata pagubelor provocate instalaţiei cu 
ocazia racordării ilicite şi a consumului calculat după 
sistemul pauşal, pe toată durata acestuia, la de 5 ori 
tariful legal la data constatării sustragerii. În cazul în 
care nu se poate determina data începerii consumului 
clandestin, calculul se face pe ultimii 3 ani sau de la 
data punerii în funcţiune a instalaţiilor furnizorului, 
când aceasta este mai mică de 3 ani, considerând 
consumul continuu şi la nivelul debitului maxim 
instalat. 

   

 Domnuii deputaţi Robert Raduly şi Istvan Antal –
Grup parlmentar U.D.M.R. – propun reformulare art.61 
alin.(1), astfel: 

Art. 61  (1) Consumatorul clandestin va 
fi obligat la plata pagubelor provocate instalaţiei cu ocazia 
racordării ilicite şi a consumului calculat după sistemul 
pauşal, pe toată durata acestuia, la de 10 ori tariful legal la 
data constatării sustragerii. În cazul în care nu se poate 
determina data începerii consumului clandestin, calculul se 
face pe ultimii 3 ani sau de la data punerii în funcţiune a 
instalaţiilor furnizorului, când aceasta este mai mică de 3 
ani, considerând consumul continuu şi la nivelul debitului 
maxim instalat. 

 
 
 
Pentru a întări sancţiunea 

prevăzută pentru consumul 
clandestin. 

Propunerea a fost respinsă 
considerându-se corespunzător textu 
articolului din proiectul de lege. 

85. 

86. 

87. 
 
 
 
 
 
88. 

Art. 63  (1) Beneficiarii serviciilor de 
gospodărie comunală - sunt obligaţi să achite 
valoarea facturilor în următorul termen de la data 
înregistrării respectiv înmânării acestora: 

consumatori casnici - 30 de zile; 
ceilalţi consumatori - 5 zile. 
 (2) Întârzierea în achitarea sumelor datorate, 

după expirarea termenului prevăzut în alin. 1, atrage 
majorări de întârziere, egale cu cele utilizate pentru 
neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat; valoarea 
penalităţilor nu va depăşi cuantumul debitului şi se 
constituie venit al prestatorului. 

  
(3) Dacă sumele datorate, inclusiv 

majorările, nu au fost achitate în 30 de zile 
calendaristice de la expirarea termenelor prevăzute la 
alin.1, furnizorul/prestatorul de servicii publice poate 
suspenda executarea contractului, cu un preaviz de 5
zile lucrătoare. 

   
(4) Reluarea furnizării/ prestării serviciului , se 

va face în maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea

 Domnuii deputaţi Robert Raduly şi Istvan Antal –
Grup parlmentar U.D.M.R. – propun reformulare art.63 
astfel: 

 (1) Beneficiarii serviciilor de gospodărie comunală 
- sunt obligaţi ca în termen de 30 de zile  de la data 
înregistrării respectiv înmânării facturilor  să achite 
contravaloarea acestora .  

(2) Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după 
expirarea termenului prevăzut în alin. 1, atrage obligaţia 
achitării de majorări de întârziere, calculate conform 
prevederilor contractului de prestare a serviciului, dar 
care nu poate fi mai mic decât cel utilizat în cazul 
obligaţiilor faţă de bugetul de stat. Valoarea penalităţilor 
constituie venit al prestatorului. 

  (3) Dacă sumele datorate, inclusiv majorările, 
nu au fost achitate în 30 de zile calendaristice de la 
expirarea termenelor prevăzute la alin.1, 
furnizorul/prestatorul de servicii publice va suspenda 
executarea contractului, cu un preaviz de 15 zile 
lucrătoare. 
 4) Reluarea furnizării/ prestării serviciului , se va 
face în maximum 3 zile lucrătoare de la achitarea 

 
 
(1) Pentru a elimina 

discriminarea între consumatorii 
casnici şi ceilalţi consumatori şi 
pentru corelarea cu alte servicii 
publice cum ar fi cele telefonice. 

(2) Pentru a prevedea prin 
contract calculul majorărilor şi 
obligaţia achitării lor ca şi garantarea 
că de aceşti bani va beneficia cel 
păgubit, prestatorul. 

 
(3) Se impune o prevedere 

imperativă, iar preavizul acordat să 
fie corelat cu cel prevăzut de lege 
pentru situaţii similare. 

 
 
 
(4) Pentru claritatea textului 



 31

va face în maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea 
plăţii, cheltuielile aferente suspendării, respectiv 
reluării furnizării/prestării serviciului vor fi suportate 
de către abonat.   

sumelor datorate, inclusiv achitarea prealabilă a 
contravalorii cheltuielilor aferente suspendării, respectiv 
reluării furnizării/prestării serviciului vor fi suportate de 
către abonat.   

Propunerile au fost respinse 
considerându-se textul proiectului de 
lege corespunzător. 

 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 
 
 
 
 
 
 
94. 
 

 
Art. 65 (1)  Constituie contravenţie în domeniul 

gospodăriei comunale următoarele fapte, dacă nu sunt 
săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii 
penale, să fie considerate infracţiuni: 

   
(2) Constituie contravenţie în domeniul 

servciilor de alimentare cu apă sau a serviciilor de 
canalizare şi epurare a apelor uzate următoarele fapte: 

 
d) evacuarea în reţeaua publică de canalizare a 

apelor uzate având debite sau concentraţii ale 
impurificatorilor sau temperaturi care depăşesc
limitele prevăzute în autorizaţiile de funcţionare sau pe 
cele prevăzute în contractele încheiate pentru prestarea 
serviciului public de canalizare; 

  (3) Constituie contravenţie în 
domeniul serviciilor de producere şi distribuţie a 
energiei termice urmatoarele fapte: 

  (4) Constituie contravenţie în 
activitatea de administrare a domeniului public, 
următoarele fapte:  

 afişarea în alte locuri şi pe alte suporturi decât 
cel special amenajate în acest scop , precum şi lipirea 
sau agăţarea , de anunţuri pe ziduri, garduri stâlpi sau 
în alte locuri stabilite de organele competente ca 
fiind interzise afişajului;  

(5) Constituie contravenţie în activitatea de 
salubritate publică, următoarele fapte: 

(d) depozitarea sau aruncarea deşeurilor 

Domnii deputaţi Robert Raduly şi Istvan Antal 
propun reformularea alin.(1) şi (2)  ale art 65 astfel: 

Art. 65 (1) Constituie contravenţie în domeniul 
serviciilor publice de gospodărie comunală următoarele 
fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: 

(2) Constituie contravenţie în domeniul 
servciilor publice de alimentare cu apă cât şi cel al sau a
serviciilor publice de canalizare şi epurare a apelor uzate 
următoarele fapte: 

d) eliminarea   
 
 
 
 
(3) Constituie contravenţie în domeniul 

serviciilor publice de producere şi distribuţie a energiei 
termice urmatoarele fapte: 
 (4) Constituie contravenţie în activitatea de 
administrare a domeniului public, următoarele fapte: 

a) afişarea în alte locuri şi pe alte suporturi decât 
cel special amenajate în acest scop , precum şi 
lipirea sau agăţarea , fără acordul proprietarului
de anunţuri pe ziduri, garduri stâlpi sau în alte 
locuri;  
 
(5) Constituie contravenţie în domeniul 

serviciilor publice de salubritate , următoarele fapte: 
d) depozitarea sau aruncarea deşeurilor menajere, 

i d t i l t h i d il i l d

 
 
În acord cu titlul legii. 
(1) Comisia a acceptat parţial 

propunerea, textul reformulat 
găsinduse în raport la poziţia 48 . 

(2) Pentru corelare cu titlurile 
secţiunii la care se referă. 

 
d)  Legea nr.137 /1995 a 

protecţiei mediului prevede pedepse 
în funcţie de gravitatea infracţiunii 
pentru evacuarea apelor uzate. 

 
 
(3)  Aceeaşi motivare ca la 

nr.crt.90. 
 
(4) Pentru include persoana 

care decide şi pentru claritate. 
 
 
 
 
 
(5) Aceeaşi motivare ca la 

nr.crt.90. 
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95. 
 
 
 
 
96. 
 
 
97. 
 
 
98. 
 
 
99. 
 
 
 
 
 
 
 
100. 
 
 
101 

menajere, industriale sau agrozootehnice, a deşeurilor 
periculoase de altă natură, a pământului, molozului 
sau altor reziduuri de acest fel, în alte locuri decât cele 
stabilite de către consiliile locale sau  prestatorii 
serviciului public de salubritate; 

  (6) Constituie contravenţie în 
activitatea de transport public local de persoane, 
următoarele fapte: 

a) efectuarea neautorizată de transporturi de 
persoane, care potrivit reglementarilor legale intră în 
obiectul de activitate al unităţilor de transport public 
local; 

  (7) Constituie contravenţie în 
activitatea de administrare, întreţinere şi închiriere a 
fondului locativ, următoarele fapte: 

b) refuzul nejustificat al chiriaşului de a permite 
proprietarului, delegatului împuternicit al asociaţiei de 
proprietari/locatari sau agentului economic care 
administrează fondul locativ, de a vizita şi verifica, în 
urma unei înştiinţări prealabile - la intervale de timp 
stabilite prin contractul de închiriere - modul în care 
este folosită şi întreţinută suprafaţa locativă închiriată, 
sunt îndeplinite obligaţiile contractuale, precum şi de a 
efectua măsurători sau reparaţii; 

d) folosirea balcoanelor, logiilor şi ferestrelor 
pentru instalarea maşinilor de gătit sau depozitarea de 
obiecte necorespunzătoare aspectului estetic exterior al 
clădirilor; 

e) folosirea ferestrelor şi uşilor pentru instalarea 
burlanelor de evacuare a fumului; 

f) depozitarea lemnelor, a cărbunilor, şi a altor 
materiale în balcoane, logii, terase sau în alte locuri 
decât cele special amenajate ori stabilite în acest scop; 

g) spargerea lemnelor ori efectuarea altor lucrări 
în interiorul locuinţelor, pe balcoane, logii, terase sau în 

industriale sau agrozootehnice, a deşeurilor periculoase de 
altă natură, a pământului, molozului sau altor reziduuri de 
acest fel, în alte locuri decât cele stabilite de către 
consiliile locale sau  prestatorii serviciului public de 
salubritate; 

 
(6) Constituie contravenţie în domeniul

serviciului de transport public local de persoane, 
următoarele fapte: 

a) efectuarea neautorizată de transporturi publice 
de persoane, care potrivit reglementarilor legale intră în 
obiectul de activitate al unităţilor de transport public local; 

 
(7) Constituie contravenţie în domeniul 

administrării, întreţinerii şi închirierii  fondului locativ, 
următoarele fapte: 

b) refuzul nejustificat al chiriaşului de a permite 
proprietarului, delegatului împuternicit al asociaţiei de 
proprietari sau agentului economic care administrează 
fondul locativ, de a vizita şi verifica, în urma unei 
înştiinţări prealabile - la intervale de timp stabilite prin 
contractul de închiriere - modul în care este folosită şi 
întreţinută suprafaţa locativă închiriată, sunt îndeplinite 
obligaţiile contractuale, precum şi de a efectua măsurători 
sau reparaţii; 

d) utilizarea spaţiilor de locuit cu alte destinaţii 
decât cele pentru care au fost construite; 

 
 
lit.e)  - se elimină. 
 
lit.f) – se elimină 
 

d) Sunt cuprinse şi în Legea 
nr. 137 /1995. 

 
 
 
(6) Aceeaşi motivare ca la 

nr.crt.90. 
 
a) precizare necesară. 
 
 
 
(7) Aceeaşi motivare ca la 

nr.crt.90. 
 
b)  Pentru corelare cu Legea 

nr.!!4/1996 a locuinţei, care 
utilizează noţiune de asociaţie de 
proprietari. 

 
 
 
 
d) Pentru a folosi un text 

generic care va fi detalit prin 
reglementările elaborate în baza 
legii. 

 
Eliminarea lit.e) - h) se 

justifică prin introducerea noului text 
de la lit.d) 
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alte locuri decât cele stabilite pentru executarea 
lucrărilor respective; 

h)gararea motocicletelor, motoretelor sau 
bicicletelor în holurile clădirilor sau în alte locuri decât 
cele destinate acestui scop; 

 

lit.g) – se elimină 
 
 
 
lit.h) – se elimină 
 
 

Propunerile au fost respinse 
considerându-se corespunzător textul 
formulat în proiectul de lege. 
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