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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

  
 

                                                                          Bucureşti, 09/03/2021 
                                                                                  Nr.4c-8/119 

 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, 
aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea 

serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate 
urbane 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterio are, Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de 

urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

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

privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum 

şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea 

apelor uzate urbane, trimis cu adresa nr. PL-x 12/2021 din 1 februarie 2021 și 

înregistrat cu nr.4c-8/46/2 februarie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului general 

privind serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, 

în vederea conformării la legislaţia europeană privind epurarea apelor uzate pentru 

unităţile administrativ teritoriale care nu îndeplinesc condiţiile de racordare la 

reţeaua de canalizare prevăzute de Regulamente/Directive Europene pentru 

aglomerare urbană. Totodată, se reglementează o serie de măsuri de sprijin pentru 

operatorii regionali de apă, în contextul în care utilizatorii serviciului plătesc cu 

întârziere sau amână plata facturilor aferente serviciului, ceea ce, pe termen scurt şi 
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mediu, poate afecta grav situaţia economică a acestora, cu posibile consecinţe chiar 

şi pe termen lung, periclitând implementarea proiectelor. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. D1110/13.10.2020, avizează favorabil 

proiectul de ordonanţă de urgenţă cu observaţii şi propuneri. 

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

Decizională. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinară. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a 

dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 9 martie 2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi 

avizarea  favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor 

măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, 

precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru 

procesarea apelor uzate urbane. 

 

 

PREŞEDINTE, 
George-Cătălin Stângă 
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