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     RAPORT COMUN 

 asupra reexaminării Legii  pentru modificarea Legii serviciilor  
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006  

     
           În temeiul dispoziţiilor art. 134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi 
servicii  au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu reexaminarea proiectului de Lege 
pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, trimisă 
cu adresa nr. PL-x 463/2013/2015 din 25 februarie 2015, înregistrată sub nr.4c-
11/725 din 26 februarie 2015 la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi cu nr. 
4c-3/471 din  10 octombrie 2014 la Comisia pentru industrii şi servicii. 

Această lege adoptată de Senat şi de Camera Deputaţilor, a fost 
transmisă, spre promulgare, Preşedintelui României la data de 30 iunie 2014. 

 În data  de  20  mai  2015, Preşedinte României  a formulat  o  sesizare  
de  neconstituţionalitate  la  Curtea  Constituţională,  fiind invocate, în principal 
critici de neconstituţionalitate extrinsecă, constând în încălcarea, pe de o parte, a 
prevederilor constituţionale ale art.73 alin.(3) coroborate cu cele ale art.76 alin.(1) 
referitor la domeniul rezervat legii organice, iar pe  de altă parte, a celor ale art.75 
alin.(1) teză finală şi alin.(5) referitor la  competenţa legislativă a Camerelor 
Parlamentului în procedura de legiferare; 

Cu privire la  criticele de  neconstituţionalitate raportate la prevederile 
constituţionale ale art.75 alin.(1) teză finală şi alin.(5) referitor la  competenţa 
legislativă a Camerelor Parlamentului, se arată că, întrucât legea a  fost adoptată ca 
lege ordinară, Camera Deputaţilor a  fost Cameră decizională; ori, în condiţiile în care 
legea critică ar fi fost adoptată ca lege organică, Senatul ar fi trebuit să fie cameră 
decizională. În aceste  condiţii, se apreciază că a avut loc o încălcare a prevederilor 
constituţionale referitoare la  sesizarea Camerelor Parlamentului, dispoziţii care  
realizează o departajare a  competenţelor acestora, cu respectarea principiului  
bicameralismului.  

 



 2

 
Prin Decizia nr.442 din 10 iunie 2015, Curtea Constituţională admite 

obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi constată că Legea pentru modificarea 
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 este neconstituţională; 
                     Potrivit dispoziţiilor art. 61, 63 şi 134 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
industrii şi servicii au dezbătut proiectul  de Lege pentru modificarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, în şedinţă comună în data de 6 octombrie 
2015, în raport de solicitările formulate în cererea de reexaminare. 
              Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 21 deputaţi, iar la Comisia pentru industrii şi 
servicii au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 18 deputaţi membrii ai comisiei. 

 La dezbaterea cererii de reexaminare a participat, în calitate de invitat, din 
partea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice domnul preşedinte Ciocan Doru. 

 În  urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de către membrii 
celor două  Comisii şi de către invitat s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare Legea pentru 
modificarea Legii serviciilor de comunitate de  utilităţi publice nr. 51/2006, în 
forma transmisă la promulgare. 
                  În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea supusă reexaminării face 
parte din categoria legilor organice.  
   
 

VICEPREŞEDINTE,                                               PREŞEDINTE,                        

                    Ciprian Nicolae NICA                                                Iulian IANCU 

 

 

 

                SECRETAR,                                                       SECRETAR, 

              Gabriel ANDRONACHE                                     Radu-Bogdan ŢÎMPĂU 
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