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AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obișnuită, 

prin adresa nr. Plx. 507 din 2 decembrie 2014, cu propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului au examinat propunerea legislativă mai sus menţionată în şedinţa 

din 24 martie 2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 abțineri), avizarea favorabilă a propunerii legislative 

cu amendamente admise prevăzute în anexa la prezentul aviz. 
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ANEXA 
Amendamente admise 

 
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au admis următoarele amendamente: 
 
     
Nr. 
Crt. 

Text Legea nr.51/2006 Text propunere legislativă Amendamente propuse Motivare 

1.   LEGE 
pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 
51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități 
publice 

 

Nemodificat  

2.    Articol unic: Legea nr. 
51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 121 
din 05 martie 2013, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum 
urmează: 
 

Nemodificat  

3.   Art.5 
 
 
      (2) Operatorii furnizori/ 

  1. La articolul 5, 
alineatul (2) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 (2) Dreptul de trecere 

 



prestatori de servicii de utilităţi 
publice, indiferent de modul de 
organizare, de forma de 
proprietate, natura capitalului 
sau ţara de origine, au dreptul 
de servitute legală asupra 
sistemelor de utilităţi publice 
destinate realizării serviciilor. 

pentru utilități, prevăzut de 
art.621 din Codul Civil, 
asupra terenurilor afectate 
de lucrări de execuție, 
reabilitare, întreținere și 
exploatare a sistemelor de 
utilități publice se exercită pe 
toată durata existenței 
acestor sisteme, indiferent 
de titularii dreptului de 
proprietate, astfel: 
 a) cu titlu gratuit, în 
cazul terenurilor 
aparținând proprietății 
publice sau private a 
statului sau a unităților 
administrativ-teritoriale; 
 b) cu justa 
despăgubire, în cazul 
terenurilor aparținând 
unor persoane fizice sau 
juridice de drept privat; 
cuantumul despăgubirilor 
se stabilește prin acordul 
părților sau, în cazul în 
care părțile nu se înțeleg, 
prin hotărâre 
judecătorească.” 
 

(Autor: Deputat Neculai 
Rățoi - Grup parlamentar al 

PSD) 
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4.   Art.31  
 (1) Prin excepţie de la 
prevederile art. 29 alin. (8), 
contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor, definit 
potrivit prevederilor art. 29 alin. 
(6), se atribuie direct: 
.............................................
. 
 b) operatorilor cu statut de 
societăţi reglementate de Legea 
nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi cu capital integral 
al unităţilor administrativ-
teritoriale înfiinţaţi prin 
reorganizarea pe cale 
administrativă, în condiţiile legii, 
a regiilor autonome de interes 
local sau judeţean ori a 
serviciilor publice de interes 
local sau judeţean 
subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
care au avut în administrare şi în 
exploatare bunuri, activităţi ori 
servicii de utilităţi publice. 
 

  2. La articolul 31, 
alineatul (1), litera b) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 b) operatorilor cu 
statut de societăți 
reglementate de Legea 
nr.31/1990, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare și cu capital 
integral al unităților 
administrativ-teritoriale  
înființați prin hotărâri 
adoptate de autoritățile 
deliberative ale unităților 
administrativ-teritoriale, 
inclusiv prin reorganizarea 
pe cale administrativă, în 
condițiile legii, a regiilor 
autonome de interes local 
sau județean subordonate 
autorităților administrației 
publice locale, care au avut 
în administrare și în 
exploatare bunuri, activități 
ori servicii de utilități 
publice.” 
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(Autor: Deputat Neculai 
Rățoi - Grup parlamentar al 

PSD) 
 

5.   Art.31 
 (3) În cazul încetării din 
orice cauză a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor de 
utilităţi publice atribuite în baza 
prevederilor alin. (1) şi (2), 
delegarea ulterioară a gestiunii 
acestor servicii se poate face 
numai cu respectarea 
prevederilor art. 29 alin. (8). 
 

  3. Alineatul (3) al 
articolului 31 se abrogă. 
 
  

 

 

6.   Art.36  
 (2) Operatorii serviciilor 
de utilităţi publice au faţă de 
utilizatori următoarele obligaţii 
principale: 
 a) să asigure furnizarea/ 
prestarea serviciilor de utilităţi 
publice la limita de proprietate, 
conform prevederilor 
contractuale şi cu respectarea 
prescripţiilor, normelor şi 
normativelor tehnice în vigoare; 

 

  1. La articolul 36 
alineatul (2) litera a) se 
modifică și se completează 
astfel: 
 
 
 „a) să asigure 
fumizarea/prestarea serviciilor 
de utilități publice la limita de 
proprietate, conform 
prevederilor contractuale și cu 
respectarea prescripțiilor, 
normelor și normativelor 
tehnice în vigoare; facturarea 
consumului de apă în 
imobilele condominiale, în 
cazul distribuției orizontale, 

 Se elimină 
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se face pe baza 
înregistrărilor contoarelor 
individuale montate la 
intrarea în fiecare 
apartament sau spațiu cu 
altă destinație.” 

 
7.   Art.47 alin.(1) 

 
 (1)Constituie contravenţie 
în domeniul serviciilor de utilităţi 
publice şi se sancţionează cu 
amendă de la 500 lei la 1.000 lei 
următoarele fapte: 
a)refuzul utilizatorilor de a 
permite operatorului accesul la 
dispozitivele de măsurare-
înregistrare, în scopul efectuării 
controlului, înregistrării 
consumurilor ori pentru 
executarea lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii; 
b)nerespectarea de către 
utilizatori a termenelor de 
achitare a contravalorii serviciilor 
furnizate/prestate, respectiv a 
termenelor pentru încheierea 
acţiunii de contorizare 
individuală la nivel de 
apartament; 
c)racordarea la sistemele de 
utilităţi publice fără acord de 

  2. La articolul 47 
alineatul (1) literele c), d) 
și e) se abrogă. 

 

 Se elimină 
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furnizare/preluare, respectiv 
aviz de branşare/racordare 
eliberat de operator; 
d)utilizarea fără contract de 
furnizare/prestare a 
serviciilor de utilităţi publice; 
e)modificarea neautorizată 
de către utilizatori a 
instalaţiilor, utilajelor, 
echipamentelor şi a dotărilor 
aferente sistemelor de 
utilităţi publice. 
 

8.   
 
 
 

__________________ 

  3. La articolul 47 se 
introduce un nou alineat (7) 
care va avea urmatorul 
cuprins: 
 „(1) constituie 
infracțiune în domeniul 
serviciilor de utilități publice și 
se pedepsește cu închisoare de 
la 3 luni la 2 ani: 

a) racordarea la sistemele 
de utilități publice fără acord 
de fumizare/preluare, respectiv 
aviz de branșare/racordare 
eliberat de operator, 

b) utilizarea fără contract 
de fumizare/prestare a 
serviciilor de utilități publice; 

c) modificarea 
neautorizată de către utilizatori 

Se elimină 
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d) furturile de apă, de 
componente ale sistemelor de 
alimentare cu apă și de 
canalizare, inclusiv capace de 
canalizare și cămine de 
vizitare. 

e) deteriorarea, 
modificarea fără drept sau 
blocarea funcționarii 
echipamentului de măsurare a 
apei livrate; 

f) sustragerea sistemelor 
de alimentare cu apă și de 
canalizare, a conductelor 
magistrale de apă și canalizare 
și a componentelor acestora, 
inclusiv capace de canalizare și 
cămine de vizitare. 
 

  
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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