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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         București, 13.12.2022 
                                                        Nr.4c-3/566/2021 

 
  
 
 
Către,  
 
 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
Doamnei Președinte Simona Bucura-Oprescu 

 
 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 
Domnului Președinte George-Cătălin Stângă 

 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege privind modificarea și completarea Legii nr.101/2006 privind serviciul de 

salubrizare a localităților, transmis, pentru dezbatere în fond, Comisiei pentru 

industrii și servicii, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, cu adresa 

nr.P.L.x.519/2021 din 25 octombrie 2021. 

 
 

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

 
 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 București, 13.12.2022 

                                                        Nr.4c-3/566/2021 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

localităților 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind modificarea și 
completarea Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, provenit dintr-o propunere legislativă, transmis cu 
adresa nr.P.L.x. 519/2021 din 25 octombrie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/566/2021 din 25 octombrie 2021. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.559/12.07.2021, avizează negativ propunerea legislativă. 
  Consiliul Economic și Social, prin adresa nt.4874/24.06.2021, avizează nefavorabil proiectul de act normativ. 
  Consiliul Concurenței, prin adresa nr.7080/20.07.2021, menționează că nu a identificat dispoziții care să contravină 
prevederilor din materia concurenței sau a ajutorului de stat. 
  Guvernul României, prin adresa nr.1821/DPSG/27.09.2021, susține adoptarea inițiativei legislative sub rezerva 
însușirii observațiilor și propunerilor formulate. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu avizul PLx 519/2021 din 13 decembrie 2021, a avizat negativ 
proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a 
localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul vizează, printre altele, ca autorităţile 
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administraţiei publice locale să aibă dreptul de a stabili o altă frecvenţă de colectare a fracţiilor de deşeuri, în funcţie de 
necesităţile locale, rata de colectare separată şi numărul de fracţii colectate separat. Totodată, se propune ca, autorităţile 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, să aibă competenţa de a stabili ca un 
procent din componenta fixă a tarifelor şi taxelor speciale să fie achitat de către proprietarii locuinţelor sau gospodăriilor unde nu 
există nicio persoană cu domiciliu sau reşedinţă şi nu este încheiat contract de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul 
licenţiat pentru prestarea acestuia. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 13 decembrie 
2022. 

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu 
amendamente admise prevăzute în anexa nr.1 și amendamente respinse prevăzute în anexa mr.2, anexe care fac parte integrantă 
din prezentul raport preliminar. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 
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Anexă nr.1 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

 
Nr. 
crt. 

Text Lege nr.101/2006,  
republicat, cu modificările și completările 

ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

LEGE 
privind modificarea și completarea Legii 

nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localităților 

 

Titlul Legii 
LEGE 

privind modificarea și completarea 
Legii serviciului de salubrizare a 

localităților nr.101/2006 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

Corectură 
necesară. 

2.   Articol unic. – Legea serviciul de salubrizare a 
localităţilor nr.101/2006, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 1, nr.393 din 8 mai 
2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

Articol unic. - Legea serviciului de 
salubrizare a localităților nr.101/2006, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 658 din 8 
septembrie 2014, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și 
se completarea după cum urmează: 
 
Grupurile parlamentare ale UDMR, 
PSD, PNL și Minorități Naționale din 
Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului 
 

Conform 
normelor de 
tehnică  
legislativă 

3. Art.6. - (1) Autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ-
teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti 
au competenţe exclusive în ceea ce priveşte  

1. La articolul 6 alineatul (1), litera h) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 

1. La articolul 6 alineatul (1), litera 
h) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
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0 1 2 3 4 

 înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 
coordonarea şi atribuirea serviciului de 
salubrizare a localităţilor, având următoarele 
atribuţii în domeniu: 
h) elaborarea şi aprobarea caietelor de 
sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe 
baza caietului de sarcini-cadru şi a 
regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.; 

 
 
 
 
„h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi 
a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de 
sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare, elaborate de 
A.N.R.S.C., cu dreptul de a stabili o altă 
frecvenţă de colectare a fracţiilor de deşeuri, 
în funcţie de necesităţile locale, rata de 
colectare separată şi numărul de fracţii 
colectate separat.” 
 

 
 
 
 
„h) elaborarea şi aprobarea caietelor 
de sarcini şi a regulamentelor 
serviciului, pe baza caietului de 
sarcini-cadru şi a regulamentului-
cadru al serviciului de salubrizare, 
elaborate de A.N.R.S.C., cu dreptul de 
a stabili o altă frecvenţă de colectare a 
fracţiilor de deşeuri, în funcţie de 
necesităţile locale, cu respectarea 
legislației de sănătate publică în 
vigoare;” 
 
Dep.Sándor Bende – UDMR 
Dep.Szabó Ödön - UDMR 
 

 

4.  2. La articolul 26, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alin.(5l), cu 
următorul cuprins: 
„(51) Operatorii au dreptul de a propune 
autorităţii administraţiei publice locale tarife 
compuse, care cuprind: 
 
a) componentă fixă, proporţională cu cheltuielile 
necesare pentru menţinerea în stare de 
funcţionare şi pentru exploatarea în condiţii de 
siguranţă, continuitate şi eficienţă a sistemelor 
de utilităţi publice; 
 

2. La articolul 26, după alineatul (5) 
se introduce un nou alineat, 
alin.(52), cu următorul cuprins: 
„(52) Operatorii au dreptul de a 
propune autorității administrației 
publice locale tarife compuse, care 
cuprind: 
a) componentă fixă, proporțională cu 
cheltuielile necesare pentru menținerea 
în stare de funcționare și pentru 
exploatarea în condiții de siguranță, 
continuitate și eficiență a sistemelor de 
salubrizare; 

De lege lata, 
operatorii ar 
putea să-și 
exercite acest 
drept în 
temeiul art.43 
alin.(9) din 
Legea 
nr.51/2006, 
Legea 
serviciilor 
comunitare de 
utilități 
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0 1 2 3 4 
b) o componentă variabilă, în funcţie de 
cantitatea efectiv gestionată, determinată prin 
sistemul de cuantificare aprobat, şi costurile 
activităţilor subsecvente.” 
 

b) o componentă variabilă, în funcție 
de costurile aferente cantității de 
deșeuri efectiv gestionate, determinată 
prin sistemul de cuantificare aprobat.” 
 
Grupurile parlamentare ale UDMR, 
PSD, PNL și Minorități Naționale din 
Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului  
 

publice. 
Astfel 
propunem 
reformularea 
acestui alineat. 
 

5.  3. La articolul 26, după alineatul (8) se 
introduce un nou alineat, alin.(9), cu 
următorul cuprins 
„(9) Autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrativ- teritoriale/sectoarelor 
municipiului Bucureşti au competenţa de a 
stabili ca un procent din componenta fixă a 
tarifelor şi taxelor speciale să fie achitat de 
către proprietarii locuinţelor/gospodăriilor 
unde nu există nici o persoană cu 
domiciliu/rezidenţă şi nu este încheiat 
contract de prestare a serviciului de 
salubrizare cu operatorul licenţiat pentru 
prestarea serviciului.” 
 

Se elimină. 
 
Grupurile parlamentare ale UDMR, 
PSD, PNL și Minorități Naționale din 
Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului  
 

Stabilirea în 
sarcina 
persoanelor 
care nu 
beneficiază de 
serviciul de 
salubrizare a 
obligației de a 
plăti o parte din 
componenta 
fixă a tarifului 
stabilit este de 
natură să vină 
în contradicție 
cu principiul 
stabilit la art.3 
lit.f) din Legea 
nr.101/2006 
privind 
serviciul de 
salubrizare al 
localităților, 
republicată, cu 
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0 1 2 3 4 
modificările și 
completările 
ulterioare, 
respectiv 
„tarifarea 
echitabilă, 
corelată cu 
calitatea și 
cantitatea 
serviciului 
prestat”. 
Nu susținem 
introducerea 
unor taxe 
pentru 
gospodăriile 
nelocuite 
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Anexă nr.2 
 

A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 
 

 
Nr. 
crt. 

Text Lege nr.101/2006,  
republicat, cu modificările ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente respinse/Autor Motivarea 
susținerii/Motivarea 

respingerii 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
1. Art.6. - (1) Autorităţile deliberative ale 

unităţilor administrativ-
teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti 
au competenţe exclusive în ceea ce priveşte 
înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 
coordonarea şi atribuirea serviciului de 
salubrizare a localităţilor, având următoarele 
atribuţii în domeniu: 
h) elaborarea şi aprobarea caietelor de 
sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe 
baza caietului de sarcini-cadru şi a 
regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.; 

1. La articolul 6 alineatul (1), 
litera h) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
„h) elaborarea şi aprobarea 
caietelor de sarcini şi a 
regulamentelor serviciului, pe 
baza caietului de sarcini-cadru şi a 
regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare, 
elaborate de A.N.R.S.C., cu 
dreptul de a stabili o altă 
frecvenţă de colectare a 
fracţiilor de deşeuri, în funcţie 
de necesităţile locale, rata de 
colectare separată şi numărul 
de fracţii colectate separat.” 
 

1. La articolul 6 alineatul 
(1), litera h) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
„h) elaborarea și aprobarea 
caietelor de sarcini și a 
regulamentelor serviciului, pe 
baza caietului de sarcini-
cadru și a regulamentului-
cadru al serviciului de 
salubrizare, elaborate de 
A.N.R.S.C., cu dreptul de a 
stabili o altă frecvență de 
colectare a fracțiilor de 
deșeuri, în funcție de 
necesitățile locale, cu 
respectarea termenelor 
maxime pentru evacuarea 
deșeurilor biodegradabile și 
reziduale prevăzute în  

Motivarea susținerii: 
Frecvența de colectare 
a fracțiilor de deșeuri 
este circumstanțiată 
activității specifice 
serviciului de 
salubrizare, fiind 
reglementată prin 
art.21 din Ordinul 
președintelui ANRSC 
nr82/2015 privind 
aprobarea 
Regulamentului cadru 
al serviciului de 
salubrizare a 
localităților. 
Motivarea respingerii: 
Respins prin vot. 
 

Camera 
Deputaților 
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0 1 2 3 4 5 
   Normele de igienă și 

sănătate publică privind 
mediul de viață al 
populației, cu modificările 
ulterioare, aprobate prin 
Ordinul Ministrului 
Sănătății nr.119/2014 
pentru aprobarea Normelor 
de igienă şi sănătate publică 
privind mediul de viaţă al 
populaţiei, cu modificările 
și completările.” 
 
Grupurile parlamentare ale 
UDMR, PSD, PNL și 
Minorități Naționale din 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 
teritoriului  

 

  

 


