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A V I Z 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 27 al Legii 
nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Propunerea legislativă 
privind modificarea şi completarea articolului 27 al Legii nr.241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, trimisă cu adresa nr. Plx. 380 din 26 septembrie 2016, 
înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-11/1017 din 27 septembrie 2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins Propunerea legislativă, în şedinţa 
din 20 septembrie 2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.27 din 
Legea nr.241/2006, urmărindu-se stabilirea condiţiilor în care se pot efectua lucrările de execuţie de 
utilităţi noi, retehnologizare, revizii, reparaţii şi intervenţii la avarii, precum şi a criteriilor pe baza 
cărora se calculează despăgubirile pentru pagubele produse în timpul efectuării acestor lucrări. 
Potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat în şedinţa din data de 11 octombrie 2016, iniţiativa legislativă 
supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
transmis prin adresa cu nr.351 din 13.04.2016 şi punctul de vedere al Guvernului, transmis prin 
adresa cu nr.308 din 19.09.2016, conform căruia nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să avizeze favorabil propunerea legislativă. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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