
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2004 
pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind serviciile 
publice de gospodărie comunală 

 
 
Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu 

modificările ulterioare, a instituit cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, 
organizarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de 
gospodărie comunală, precum şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, care are drept scop 
reglementarea, monitorizarea şi controlul activităţilor din sfera serviciilor publice 
de gospodărie comunală, cu excepţia serviciilor de administrare a domeniului 
public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. 

Pentru fiecare serviciu public de gospodărie comunală a fost aprobată 
legislaţia specifică. 

Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
prevede la art. 1 pct. IV poz. 8 abilitarea Guvernului de a modifica şi completa 
unele prevederi referitoare la serviciile publice de gospodărie comunală. 

În vederea rezolvării unor situaţii apărute în cadrul prestării serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, de alimentare cu energie termică 
produsă centralizat, de salubrizare a localităţilor şi de iluminat public, precum şi a 
creării unui cadru unitar de reglementare a tuturor operatorilor care desfăşoară 
astfel de activităţi, se impune modificarea şi completarea următoarelor acte 
normative: 

1. Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin Legea  
nr. 634/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Articolul 12 se completează în sensul instituirii dreptului Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală de a 
acţiona la instanţa competentă în cazul în care constată încălcări ale legislaţiei 
specifice serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Acest atribut este 
necesar întrucât contenciosul administrativ şi dreptul comun impun ca partea care 
iniţiază acţiunea în justiţie să dovedească şi calitate procesuală şi interes pentru 
promovarea sa. 

Este necesară modificarea articolului 38 alineatul (1) în sensul 
introducerii procedurii negocierii directe în situaţia nedesemnării unui câştigător în 
urma a două licitaţii consecutive organizate pentru delegarea gestiunii serviciului 
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prin concesiune, urmărindu-se evitarea tergiversării de către autorităţile 
administraţiei publice locale a procedurii de delegare a gestiunii. 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat. 

Articolul 15 se impune a fi completat în sensul lărgirii sferei de 
competenţă a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodărie Comunală şi la agenţii economici şi instituţiile publice care prestează 
servicii de alimentare cu energie termică produsă centralizat şi care, în prezent, nu 
intră în sfera de reglementare a unei autorităţi publice competente. 

Reglementarea acestora se impune, atât sub aspectul preţurilor şi tarifelor, 
cât şi cu privire la stabilirea unor indicatori privind serviciile prestate utilizatorilor. 
În prezent, aceştia sunt în număr de circa 156 şi deţin monopolul în zona în care 
operează, putând să abuzeze de această poziţie în relaţia cu utilizatorii. De 
asemenea, nereglementarea preţurilor practicate de agenţii economici şi instituţiile 
publice care prestează servicii de alimentare cu energie termică către populaţie 
conduce la practicarea unor preţuri nesubvenţionate sau sistarea prestării 
serviciului. Această situaţie are un impact social direct, creând discriminare între 
populaţia ce beneficiază de servicii de alimentare cu energie termică subvenţionată 
şi populaţia care va plăti preţuri mai mari întrucât nu beneficiază de această 
subvenţie. 

De asemenea, articolul 16 se modifică, în sensul instituirii şi în acest 
domeniu a dreptului autorităţii de reglementare competente de a acţiona în instanţă 
în cazul în care constată încălcări ale legislaţiei specifice serviciilor publice de 
alimentare cu energie termică produsă centralizat. 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de 
salubrizare a localităţilor, aprobată prin Legea nr. 139/2002, cu modificările 
ulterioare. 

Articolul 27 se completează prin introducerea unui nou alineat, alineatul 
(2), prin care se instituie dreptul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Publice de Gospodărie Comunală de a acţiona în justiţie în cazul în care 
constată încălcări ale legislaţiei specifice acestor servicii. 

4. Ordonanţa Guvernului nr. 42/2003 privind serviciile de iluminat public, 
aprobată prin Legea nr. 475/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Articolul 19 se modifică şi se completează cu alineatul (4) care va crea 
posibilitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodărie Comunală de a acţiona în justiţie în cazul în care constată încălcări ale 
legislaţiei în domeniul serviciilor de iluminat public. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea şi 
completarea unor dispoziţii legale privind serviciile publice de gospodărie 
comunală. 
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