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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

          
    Bucureşti, 23.04.2014 

                                                      Nr.4c-3/471/2013 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, transmisă cu adresa nr.P.l.-x 463 din 11 noiembrie 2013. 

  În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 23.04.2014 

                                                                             Nr.4c-3/471/2013 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006  

privind serviciile comunitare de utilităţi publice 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii 
şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, transmisă cu adresa nr.P.l.x 463 din 11 noiembrie 2013. 
  Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 5 noiembrie 2013. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favotabil propunerea legislativă, cu avizul nr.Pl-x 463 din 
09.12.2013 iar Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a avizat negativ, conform 
avizului nr.4c-6/488 din 09.12.2013. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 375 din 10 mai 2013, a avizat favorabil proiectul de lege, formulând observaţii 
şi propuneri. 
  Guvernul a transmis punctul său de vedere, prin care nu susţinea propunerea legislativă în forma prezentată, fapt 
de care s-a ţinut seama la formularea amendamentelor. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr. 51/2006, republicată, în sensul ca organele de conducere ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice să fie adunarea generală, consiliul de administraţie şi comisia de cenzori. 

 Totodată, se preconizează ca primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene să fie reprezentantanţii de drept ai 
comunelor, oraşelor, mnicipiilor şi judeţelor în adunările generale ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice şi să îşi poate delega această calitate prin dispoziţie.  

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţele din 4 şi 12 martie 2014. 
           La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 25 de membri ai comisiei. 

 



 2

           În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea propunerii legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, cu amendamente admise. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 
 
 
 
                                    PREŞEDINTE,                                                                  SECRETAR, 
 
                                     Iulian IANCU                                                                 ANTAL Istvan      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
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A M E N D A M E N T E     A D M I S E 

 
Nr. 
crt. 

Textul Legii nr.51/2006 Textul propunerii legislative Amendamente admise Motivaţia 

0  1 3 4 
1  Titlu 

LEGE 
privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice  
 

Titlu 
LEGE 

pentru modificarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice  

nr. 51/2006   
 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 

2  Articol unic –Se aprobă modificarea 
şi completarea Legii nr. 51/2006 
privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, după cum urmează: 

 

Articol unic – Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.121 din 5 martie 2013, se 
modifică după cum urmează: 
 

 

3  
 
 
Art.10. - ................................. 

 (3) Asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice se 
constituie şi dobândesc personalitate 
juridică potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin derogare 
de la prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, asociaţiile de 

1.Art.10 alin.(3) şi alin.8 se modifică 
şi se completează, dându-li-se 
următorul conţinut: 
 
”(3) Asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice se 
constituie şi dobândesc personalitate 
juridică potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin derogare 
de la prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, asociaţiile de 

1. Alineatul (8) al articolului 10 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Deoarece Legea 
215/2001 reprezintă 
reglementarea cadru în 
materia administraţiei 
publice locale, iar 
propunerea legislativă 
care viza modificarea 
acesteia a fost respinsă 
definitiv, derogarea de 
la alin.13 trebuie să 
rămână în vigoare. 
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dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciile de utilităţi 
publice nu pot fuziona, nu se pot diviza 
şi nu pot constitui filiale sau sucursale 
ca structuri teritoriale. Prin derogare 
de la prevederile art. 13 din Legea 
nr. 215/2001, republicată, organele 
asociaţiei sunt adunarea generală, 
consiliul director şi comisia de 
cenzori. Adunarea generală adoptă 
hotărâri în conformitate cu statutul 
asociaţiei. Hotărârile adunării generale 
sunt asimilate actelor administrative şi 
intră sub incidenţa prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
…………………………………. 
          (8) Statutul şi actul constitutiv 
ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice se aprobă 
prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre şi se 
semnează, în numele şi pe seama 
acestora, de primarii unităţilor 
administrativ-teritoriale asociate şi/sau, 
după caz, de preşedinţii consiliilor 
judeţene. 
 

dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciile de utilităţi 
publice nu pot fuziona, nu se pot 
diviza şi nu pot constitui filiale sau 
sucursale ca structuri teritoriale. 
Organele asociaţiei sunt adunarea 
generală, consiliul de administraţie 
şi comisia de cenzori. Adunarea 
generală adoptă hotărâri în 
conformitate cu statutul asociaţiei. 
Hotărârile adunării generale sunt 
asimilate actelor administrative şi 
intră sub incidenţa prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
(8) Statutul şi actul constitutiv ale 
asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice se aprobă 
prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre şi se 
semnează, în numele şi pe seama 
acestora, de primarii unităţilor 
administrativ-teritoriale asociate 
şi/sau, după caz, de preşedinţii 
consiliilor judeţene care sunt 
reprezentanţii de drept ai 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor în adunările generale ale 
asociaţiei; primarii şi preşedinţii 
consiliilor judeţene îşi pot delega 
calitatea de reprezentant în adunarea 
generală a asociaţiei, prin dispoziţie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Prin derogare de la prevederile 
art.37 şi art.92 din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, statutul şi actul 
constitutiv ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciile de utilităţi 
publice se aprobă prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
membre şi se semnează, în numele şi 
pe seama acestora, de primarii 
unităţilor administrativ-teritoriale 
asociate şi/sau, după caz, de 
preşedinţii consiliilor judeţene care 
sunt reprezentanţii ai comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor în 
adunările generale ale asociaţiei; 
primarii şi preşedinţii consiliilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesară derogarea 
deoarece, conform 
art.37 şi 92 ”persoanele 
împuternicite să 
reprezinte interesele 
unităţii administrativ- 
teritoriale în societăţi 
comerciale, regii 
autonome de interes 
local, asociaţii de 
dezvoltare 
intercomunitară şi alte 
organisme de 
cooperare sau 
parteneriat sunt 
desemnate prin 
hotărâre a consiliului 
local, în condiţiile legii, 
respectându-se 
configuraţia politică de 
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judeţene îşi pot delega calitatea de 
reprezentant în adunarea generală a 
asociaţiei, prin dispoziţie.” 
 

la ultimile alegeri 
locale.” 

4. ______ 2.Se introduce un nou alineat, cu 
următorul cuprins: 
(101)În cuprinsul textului sintagma 
„Consiliul director” se înlocuieşte cu 
”Consiliul de administraţie.” 
 

Se elimină Pentru a menţine o 
terminologie unitară, 
conform prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări 
şi completări prin 
Legea nr. 246/2005, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 

5. Art.34-(6) Operatorii subordonaţi 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, având statut de societăţi 
reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu capital al 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
respectiv operatorii regionali, care au 
beneficiat de un contract de delegare a 
gestiunii prin atribuire directă, nu pot 
fi privatizaţi, nu pot atribui 
managementul unor entităţi private şi 
nu se pot asocia pe toată durata 
contractului de delegare a gestiunii. 
 

 
 

 
 

__________ 

2. Alineatul (6) al articolului 34 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
”(6) Operatorii subordonaţi 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, având statut de societăţi 
reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu capital al 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
respectiv operatorii regionali, care 
au beneficiat de un contract de 
delegare a gestiunii prin atribuire 
directă, nu pot fi privatizaţi şi nu pot 
atribui managementul unor entităţi 
private pe toată durata contractului 
de delegare a gestiunii.” 
 

Deputat PSD –Gheorghe Marin 
 

 
 
 
Deoarece sunt operatori 
economici dintre cei 
prevăzuţi la alin.(6) 
care au contracte de 
asociere valabile şi 
care, în condiţiile 
actualei reglementări, 
nu mai pot funcţiona. 
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