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Deputaţilor, republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra 
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nr.92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare 
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Prin obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
  
 
 
       
              PREŞEDINTE,                                              PREŞEDINTE, 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru administraţie publică,                Comisia pentru industrii 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic           şi servicii 
Bucureşti, 03.03.2008                     Bucureşti, 03.10.2008 
Nr.26/2018/2007                Nr.23/335/2007 
 

 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 

  
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, trimisă cu adresa nr. PL.x 736 din 18 iunie 2007,   înregistrată cu nr. 26/2018  
din 6 noiembrie 2007, respectiv 23/335 din 6 noiembrie 2007. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, cu amendamente, în şedinţa din 31 octombrie 2007. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu actul nr.  P.L.x. 736/27.11.2007, a avizat favorabil proiectul de lege. 
Proiectul de lege a fost dezbătut de cele două comisii sesizate în fond, în şedinţe separate, în zilele de 25 februarie şi 18 

iunie şi 01 octombrie 2008. 
  La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1240/19.09.2007, ale cărui 
observaţii şi propuneri au fost preluate de către iniţiator. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2007 
având ca scop corelarea acestei legi cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, ale Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publică,  contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative: domnul Aurelian 
Dumitrescu – consilier, Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile: doamna Nicoleta Chiriac – director general şi Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice: domnul Marius Dragomir – şef birou. 

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, din 25 februarie 2008, au 
fost prezenţi un număr de 27 deputaţi, din totalul de 28 de membri, proiectul de lege fiind admis cu 23 de voturi pentru şi 4 
împotrivă. 

 Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut proiectul de lege în zilele de 25 februarie şi 01 octombrie 2008, cu un 
număr de 22 deputaţi din totalul de 23, acesta fiind admis cu unanimitate de voturi. 

Prin obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

proiectul de lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterilor, Comisiile propun  Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cu modificări a proiectului de lege. 
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I. AMENDAMENTE ADMISE 
 
  Ca urmare a dezbaterilor, cele două comisii sesizate în fond propun adoptarea cu modificări a proiectului de lege: 
 
 

Nr
. 

crt
. 

Textul OUG nr.92/2007 Textul adoptat de Senat Amendamente admise 
Autor 

Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul legii 

LEGE  
privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2007 pentru 

modificarea şi completarea 
Legii serviciului de 

salubrizare a localităţilor 
nr.101/2006 

 

Nemodificat  

2.  Art. unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.92 din 26 
septembrie 2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr.101/2006, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.671 din 1 
octombrie 2007, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 

Art. I. -  Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.92 
din 26 septembrie 2007 
pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciului 
de salubrizare a localităţilor 
nr.101/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.671 din 1 
octombrie 2007, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 
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0 1 2 3 4 

3. Titlul ordonanţei 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ  

pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciului 
de salubrizare a localităţilor 

nr.101/2006 
 

 Nemodificat  

4. Art. unic. – Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor 
nr.101/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.393 din 8 mai 2006, 
se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

 Nemodificat  

5. 1. La articolul 1, alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(2) Prevederile prezentei legi se 
aplică serviciului public de 
salubrizare a localităţilor, înfiinţat 
şi organizat la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor sau, după 
caz, al sectoarelor municipiului 
Bucureşti, indiferent de mărimea 
acestora.” 

 

 1. La articolul unic punctul 
1, alineatul (2) al 
articolului 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(2) Prevederile prezentei legi 
se aplică serviciul public de 
salubrizare a localităţilor, 
înfiinţat şi organizat la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, judeţelor şi al 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, precum şi al 
asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară având ca 
obiectiv serviciile de 
salubrizare.” 
 

 
 
 
 
Corelare cu Legea 
nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de 
utilitate publică, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
legea – cadru. 
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0 1 2 3 4 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

 
 
 

 

6.  
 
 
 
 
 
 
Art. 2. - (1) Serviciul public de 
salubrizare a localităţilor face 
parte din sfera serviciilor 
comunitare de utilităţi publice şi 
se desfăşoară sub controlul, 
conducerea sau coordonarea 
autorităţilor administraţiei publice 
locale ori asociaţiilor de dezvoltare 
comunitară, în scopul salubrizării 
localităţilor.  
 
(Text Legea nr.101/2006) 
 
 
 
 
1. La articolul 2, alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(2) Serviciul public de salubrizare 
a localităţilor, denumit în 
continuare serviciu de salubrizare, 

 2. La articolul unic, după 
punctul 1 se introduce un 
punct nou, pct.11, cu 
următorul cuprins: 
„11. La articolul 2, alineatul 
(1)se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
«Art. 2. - (1) Serviciul public 
de salubrizare a localităţilor 
face parte din sfera serviciilor 
comunitare de utilităţi publice 
şi se desfăşoară sub controlul, 
conducerea sau coordonarea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale ori asociaţiilor 
de dezvoltare 
intercomunitară, în scopul 
salubrizării localităţilor.»” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 
3. La articolul unic punctul 
2, alineatul (2) al 
articolului 2 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(2) Serviciul public de 
salubrizare a localităţilor, 
denumit în continuare serviciu 

 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu sintagma 
cuprinsă legea – cadru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu alin.(2) al 
art.1. 
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0 1 2 3 4 
se organizează pentru satisfacerea 
nevoilor populaţiei, ale instituţiilor 
publice şi ale operatorilor 
economici de pe teritoriul 
respectivelor unităţi administrativ-
teritoriale sau al municipiului 
Bucureşti, după caz.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k) colectarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor rezultate 
din activităţi de construcţii şi 
demolări;  
 
(Text Legea nr.101/2006) 

de salubrizare, se organizează 
pentru satisfacerea nevoilor 
populaţiei, ale instituţiilor 
publice şi ale operatorilor 
economici de pe teritoriul 
respectivelor unităţi 
administrativ-teritoriale, ale 
sectoarelor  municipiului 
Bucureşti sau ale asociaţiei 
de dezvoltare 
intercomunitară, după caz.” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 
4. La articolul unic, după 
punctul 2 se introduce un 
punct nou, pct.21, cu 
următorul cuprins: 
„21. La articolul 2, litera k) a 
alineatul (3)se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
«k) colectarea, transportul, 
sortarea, valorificarea şi 
eliminarea deşeurilor 
provenite din gospodăriile 
populaţiei, generate de 
activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară a 
locuinţelor/ 
apartamentelor 
proprietate individuală;»” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligativitatea 
serviciului de 
salubrizare de a sorta, 
valorifica şi elimina 
deşeurile rezultate din 
reamenajarea 
locuinţelor. 
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0 1 2 3 4 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

 
 
 
 

7. 3. La articolul 5, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 5. - (1) Consiliile locale 
ale municipiilor, oraşelor şi 
comunelor sau consiliile locale 
ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti elaborează şi aprobă 
strategiile locale cu privire la 
dezvoltarea şi funcţionarea pe 
termen mediu şi lung a serviciului 
de salubrizare, ţinând seama de 
prevederile legislaţiei în vigoare, 
de documentaţiile de urbanism, 
amenajarea teritoriului şi protecţia 
mediului, precum şi de 
programele de dezvoltare 
economico-socială a unităţilor 
administrativ-
teritoriale/sectoarelor 
municipiului Bucureşti, după 
caz.” 
 
 
 
 
4. La articolul 5 alineatul (2), 
partea introductivă se 
modifică şi va avea următorul 

 5. La articolul unic punctul 
3, alineatul (1) al 
articolului 5 se modifică şi 
va avea următorul  
cuprins: 
„Art. 5. - (1) Autorităţile 
deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale 
elaborează şi aprobă 
strategiile locale cu privire la 
dezvoltarea şi funcţionarea pe 
termen mediu şi lung a 
serviciului de salubrizare, 
ţinând seama de prevederile 
legislaţiei în vigoare, de 
documentaţiile de urbanism, 
amenajarea teritoriului şi 
protecţia mediului, precum şi 
de programele de dezvoltare 
economico-socială a unităţilor 
administrativ-teritoriale.” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 
6. La articolul unic punctul 
4, partea introductivă a 
alineatului (2) al 
articolului 5 se modifică şi 

 
 
 
 
 
Corelare cu sintagma 
cuprinsă în legea – 
cadru. 
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0 1 2 3 4 
cuprins: 
 
„(2) Strategiile adoptate la nivelul 
unităţilor administrativ-
teritoriale/sectoarelor municipiului 
Bucureşti vor urmări, în principal, 
următoarele obiective:” 
 
 

va avea următorul cuprins: 
„(2) Strategiile adoptate la 
nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale şi al 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti vor urmări, în 
principal, următoarele 
obiective: 
 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

 
În loc de „/” se 
introduce „şi” pentru a 
nu da loc de 
interpretări sau confuzii 
legate de autoritatea 
administraţiei publice 
locale care exercită 
aceste atribuţii. 
 

8. 5. La articolul 6 alineatul (1), 
partea introductivă se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art. 6. - (1) Consiliile locale 
ale municipiilor, oraşelor şi 
comunelor sau consiliile locale 
ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti au competenţe 
exclusive în ceea ce priveşte 
înfiinţarea, organizarea, 
gestionarea şi coordonarea 
serviciului de salubrizare a 
localităţilor, având următoarele 
atribuţii în domeniu:” 
 
 
 
 
 
 
 

 7. La articolul unic punctul 
5, partea introductivă a 
alineatului (1) al 
articolului 6 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 6. - (1) Autorităţile 
deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale au 
competenţe exclusive în ceea 
ce priveşte înfiinţarea, 
organizarea, gestionarea şi 
coordonarea serviciului de 
salubrizare a localităţilor, 
având următoarele atribuţii în 
domeniu:” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 
8. La articolul unic, după 
punctul 5 se introduc patru 
puncte noi, pct.51 – 54, cu 

 
 
 
 
 
Corelare cu sintagma 
cuprinsă în legea – 
cadru. 
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0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
d) participarea la constituirea unei 
asociaţii de dezvoltare comunitară 
sau la o asociere în parteneriat 
public-privat, în vederea 
realizării unor investiţii de interes 
comun din infrastructura tehnico-
edilitară aferentă serviciului de 
salubrizare, care se realizează în 
conformitate cu Legea 
nr.51/2006;  
 
(Text Legea nr.101/2006) 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Unităţile administrativ-
teritoriale pot forma asociaţii de 
dezvoltare comunitară, în 
condiţiile stabilite de Legea 
nr.51/2006, în vederea înfiinţării, 
organizării şi exploatării în interes 
comun a serviciului de salubrizare 
sau pentru realizarea unor 
obiective de investiţii comune, 
specifice infrastructurii acestui 

următorul cuprins: 
 
„51. La articolul 6, litera d) a 
alineatului (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
«d) participarea la 
constituirea unei asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară, 
în vederea realizării unor 
investiţii de interes comun din 
infrastructura tehnico-edilitară 
aferentă serviciului de 
salubrizare, care se realizează 
în conformitate cu Legea 
nr.51/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare;» 
 
Dep.Ioan Bivolaru-PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 
52. La articolul 6,  alineatul 
(3)se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
«(3) Unităţile administrativ-
teritoriale pot forma asociaţii 
de dezvoltare 
intercomunitară, în condiţiile 
stabilite de Legea nr.51/2006, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, în 
vederea înfiinţării, organizării 
şi exploatării în interes comun 
a serviciului de salubrizare 

 
 
Corelare cu alin.(1) al 
art.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impune ca 
asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară să 
acţioneze, conform 
mandatului, în numele 
unităţilor administrativ-
teritoriale. 
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0 1 2 3 4 
serviciu.  
 
(Text Legea nr.101/2006) 
 

sau pentru realizarea unor 
obiective de investiţii comune, 
specifice infrastructurii acestui 
serviciu. Asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară 
astfel înfiinţate vor acţiona 
în numele şi pe seama 
unităţilor administrativ-
teritoriale membre, 
conform mandatului 
încredinţat de acestea prin 
documentele constitutive 
ale asociaţiei.» 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

 
 

9.   53. După articolul 6, se 
introduce un nou articol, 
articolul 61 cu următorul 
cuprins: 
«Art.61 – (1) Consiliile 
judeţene pot avea 
competenţe cu privire la 
înfiinţarea, organizarea, 
gestionarea şi coordonarea 
sistemelor de management 
integrat al deşeurilor, 
precum şi a activităţilor 
specifice realizate prin 
intermediul acestora. 
(2) Bunurile aferente 
sistemului de management 

 
 
 
 
Ca urmare a 
prevederilor 
Programului 
Operaţional Sectorial – 
Mediu, Axa 2 – 
Gestiunea deşeurilor şi 
a modificării legislaţiei 
privind serviciile 
comunitare de utilităţi 
publice, al căror 
obiectiv este 
accelerarea accesării 
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0 1 2 3 4 
integrat al deşeurilor sau 
părţi ale acestuia, după 
caz, aparţin domeniului 
public al judeţului. 
(3) Sistemul de 
management integrat al 
deşeurilor este destinat şi 
asigură deservirea 
unităţilor administrativ-
teritoriale membre în 
asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară 
constituită în conformitate 
cu prevederile Legii 
nr.51/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.» 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

fondurilor europene 
pentru modernizarea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii tehnico-
edilitare aferente 
acestor servicii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  
 
 
(2) Hotărârile consiliilor locale, 
adoptate în aplicarea prezentei 
legi, pot fi atacate la instanţele de 
contencios administrativ de 
persoanele fizice sau juridice 
interesate, în condiţiile legii. 
 
(Text Legea nr.101/2006) 

 54. La articolul 7,  alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
«(2) Hotărârile autorităţilor 
deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, 
adoptate în aplicarea 
prezentei legi, pot fi atacate 
la instanţele de contencios 
administrativ de persoanele 
fizice sau juridice interesate, 
în condiţiile legii.»” 

 
 
 
Corelare cu sintagma 
cuprinsă în legea – 
cadru. 
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0 1 2 3 4 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

11. 6. La articolul 8 alineatul (1), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„a) să asigure tratament egal 
pentru toţi operatorii serviciilor de 
salubrizare care acţionează în 
cadrul unităţii administrativ-
teritoriale/sectoarelor municipiului 
Bucureşti, după caz, indiferent de 
modul de organizare, de forma de 
proprietate, de ţara de origine sau 
de modalitatea de gestiune 
adoptată;” 
 

1. La articolul unic punctul 6, 
litera a) a alineatului (1) al 
articolului 8, va avea 
următorul cuprins: 
 
„a) să asigure tratament egal 
pentru toţi operatorii serviciilor de 
salubrizare care acţionează în 
cadrul unităţii administrativ-
teritoriale/sectoarelor 
municipiului Bucureşti, după caz;” 
 

9. La articolul unic punctul 
6, litera a) a alineatului 
(1) al articolului 8 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„a) să asigure tratament egal 
pentru toţi operatorii 
serviciilor de salubrizare care 
acţionează în cadrul unităţii 
administrativ-
teritoriale/sectoarelor 
municipiului Bucureşti sau 
asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară, după caz;” 
 
Dep.Ioan Bivolaru - PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 

 
 
 
 
 
Corelare cu alin.(2) al 
art.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  
 
 
 
 
 
 
 
Art. 9. - (1) Ministerul 
Administraţiei şi Internelor are 
următoarele responsabilităţi cu 
privire la gestionarea deşeurilor: 

 10. La articolul unic, după 
punctul 6 se introduce un 
punct nou, pct.61, cu 
următorul cuprins: 
„61. La articolul 9, partea 
introductivă şi litera f) ale 
alineatului 1 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
«Art. 9. – Ministerul 
Internelor şi Reformei 
Administrative are 
următoarele responsabilităţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Corectura necesară. 
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0 1 2 3 4 
 
(Text Legea nr.101/2006) 
 
 
 
 
 
f) elaborează reglementări 
specifice privind obligaţiile 
consiliilor locale legate de 
gestionarea deşeurilor. 
 
(Text Legea nr.101/2006) 
 
 

cu privire la gestionarea 
deşeurilor: 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 
f) elaborează reglementări 
specifice privind obligaţiile şi 
responsabilităţile 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, deliberative 
sau executive, după caz, 
legate de gestionarea 
deşeurilor.»” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

 
 
 
 
 
 
 
MIRA are 
responsabilitatea de a 
elabora şi reglementări 
specifice privind 
responsabilităţile 
autorităţilor 
administraţiei publice 
locale.  

13. 7. La articolul 11, alineatele 
(2) şi (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
„(2) Alegerea modalităţii de 
gestiune a serviciului de 
salubrizare se face prin hotărâri 
ale consiliilor locale, ale 
consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti sau ale asociaţiilor de 
dezvoltare comunitară, după caz, 
în conformitate cu strategiile şi 

 11. La articolul unic 
punctul 7, alineatele (2) şi 
(3) ale articolului 11 se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(2) Alegerea modalităţii de 
gestiune a serviciului de 
salubrizare se face prin 
hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale 
sau ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară, 
după caz, în conformitate cu 

 
 
 
 
 
Corelare cu sintagma 
cuprinsă în legea – 
cadru. 
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programele de salubrizare 
adoptate la nivelul fiecărei 
localităţi/sectoarelor municipiului 
Bucureşti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Indiferent de modalitatea de 
gestiune adoptată, activităţile 
specifice serviciului de salubrizare 
se organizează şi se desfăşoară pe 
baza unui regulament al 
serviciului şi a unui caiet de 
sarcini, aprobate prin hotărâre a 
consiliului local, a consiliilor 
locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti sau a 
asociaţiei de dezvoltare 
comunitară, după caz, întocmite în 
conformitate cu regulamentul-
cadru al serviciului de salubrizare 
şi caietul de sarcini-cadru, 
elaborate şi aprobate de 
Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi 
Publice, prin ordin al 

strategiile şi programele de 
salubrizare adoptate la nivelul 
fiecărei localităţi/sectoarelor 
municipiului Bucureşti, 
precum şi în conformitate 
cu prevederile Legii 
nr.51/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 
(3) Indiferent de modalitatea 
de gestiune adoptată, 
activităţile specifice serviciului 
de salubrizare se organizează 
şi se desfăşoară pe baza unui 
regulament al serviciului şi a 
unui caiet de sarcini, aprobate 
prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative 
ale unităţilor 
administrativ-teritoriale 
sau ale asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară, 
după caz, întocmite în 
conformitate cu regulamentul-
cadru al serviciului de 
salubrizare şi caietul de 
sarcini-cadru, elaborate şi 
aprobate de A.N.R.S.C., prin 
ordin al preşedintelui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu sintagma 
cuprinsă în legea – 
cadru. 
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preşedintelui acesteia.” 
 

acesteia.” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

 
 

14. 8. La articolul 12 alineatul (1), 
partea introductivă se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
„Art. 12. - (1) Raporturile juridice 
dintre unităţile administrativ-
teritoriale/sectoarelor 
municipiului Bucureşti, după 
caz, sau asociaţiile de dezvoltare 
comunitară, după caz, şi 
operatorii serviciului de 
salubrizare sunt reglementate 
prin:” 
 
 
 
 
9. La articolul 12, alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„(2) Contractele de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare 
se atribuie numai pe baza 
hotărârii de validare a procedurii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul unic punctul 9, 
alineatul (2) al articolului 12, 
va avea următorul cuprins: 
 
 
„(2) Contractele de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare 
se atribuie numai pe baza 
hotărârii privind stabilirea 

12. La articolul unic 
punctul 8, partea 
introductivă a alineatului 
(1) al articolului 12 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 12. - (1) Raporturile 
juridice dintre unităţile 
administrativ-teritoriale sau 
dintre asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară, 
şi operatorii serviciului de 
salubrizare, după caz, sunt 
reglementate prin:” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 
13. La articolul unic 
punctul 9, alineatul (2) al 
articolului 12 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Contractele de delegare a 
gestiunii serviciului de 
salubrizare se atribuie numai 
pe baza hotărârii privind 

 
 
 
 
 
 
Corelare cu alin.(2) al 
art.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu sintagma 
cuprinsă în legea – 
cadru. 
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de delegare a gestiunii, adoptată 
de consiliile locale,  de consiliile 
locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti sau de 
asociaţiile de dezvoltare 
comunitară, după caz.” 

 

procedurii de delegare a gestiunii, 
adoptate de consiliile locale,  de 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti sau de 
asociaţiile de dezvoltare 
comunitară, după caz.” 
 

stabilirea procedurii de 
delegare a gestiunii, adoptate 
de autorităţile deliberative 
ale unităţilor 
administrativ-teritoriale 
sau, după caz, de asociaţiile 
de dezvoltare 
intercomunitară.” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 10. La articolul 13, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„(3) Procedura de atribuire şi 
regimul juridic al contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare a localităţilor sunt 
cele stabilite de consiliile 
locale sau, după caz, consiliile 
locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, conform 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 

 14. La articolul unic 
punctul 10, alineatul (3) al 
articolului 13 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Procedura de atribuire şi 
regimul juridic al contractelor 
de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare a 
localităţilor sunt cele stabilite 
de autorităţile deliberative 
ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, 
conform prevederilor Legii 
nr.51/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de 

 
 
 
 
 
Corelare cu sintagma 
cuprinsă în legea – 
cadru. 
Atribuirea contractelor 
de delegare a gestiunii 
şi regimul juridic al 
acestora se realizează 
şi în conformitate cu 
prevederile Legii 
nr.51/2006. 
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nr.337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

 

concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de 
concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.337/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare.” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

 
 
 

16. 11. La articolul 14, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„(3) Prelungirea va fi decisă, în 
condiţiile alin.(2), de consiliul 
local, consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti sau de asociaţia de 
dezvoltare comunitară, după caz.  

 

 15. La articolul unic 
punctul 11, alineatul (3) al 
articolului 14 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Prelungirea va fi decisă, 
în condiţiile alin. (2), de 
autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ-
teritoriale sau, după caz, de 
asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară.” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

 
 
 
 
 
Corelare cu sintagma 
cuprinsă în legea – 
cadru. 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.  
 
 
 
 

 16. La articolul unic, după 
punctul 11 se introduc 
două puncte noi, punctele 
111 şi 112 cu următorul 
cuprins: 
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Art. 17. -  (1) Operatorii 
serviciului de salubrizare cu statut 
de societăţi comerciale, al căror 
capital social majoritar aparţine 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
pot fi privatizaţi în condiţiile legii. 
 
(Text Legea nr.101/2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„111. Articolul 17 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 17. -  (1) 
Managementul operatorilor 
serviciului de salubrizare cu 
statut de societăţi comerciale, 
al căror capital social 
majoritar aparţine unităţilor 
administrativ-teritoriale, 
poate fi privatizat în condiţiile 
legii, cu condiţia ca 
operatorul să nu aibă în 
derulare proiecte finanţate 
din fonduri 
nerambursabile. În cazul 
asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară 
managementul 
operatorilor poate fi 
privatizat, în condiţiile 
legii, numai cu acordul 
tuturor asociaţiilor, în baza 
hotărârilor adoptate de 
autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ-
teritoriale membre care au 
şi calitatea de 
acţionari/asociaţi ai 
operatorilor respectivi. 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

 
 
Se privatizează 
managementul 
operatorilor, conform 
prevederilor Legii 
nr.51/2006. 
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(2) Hotărârea privind privatizarea 
aparţine consiliului local sau 
Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, sub a cărui 
autoritate îşi desfăşoară 
activitatea operatorul serviciului 
de salubrizare. 
 
(Text Legea nr.101/2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Privatizarea operatorului se 
poate face numai cu respectarea 
procedurilor legale în vigoare în 
materie de privatizare şi poate fi 
însoţită sau nu de vânzarea, în 
totalitate ori în parte, a bunurilor 
aparţinând domeniului privat al 
unităţii administrativ-teritoriale, 
aferente serviciului de salubrizare. 
 
(Text Legea nr.101/2006) 
 
 
 

(2) Hotărârea privind 
privatizarea 
managementului 
operatorilor serviciului de 
salubrizare având statut de 
societăţi comerciale şi capital 
social majoritar al unităţilor 
administrativ-teritoriale, 
precum şi alegerea 
metodei de privatizare 
aparţine autorităţilor 
deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale 
sub a căror autoritate 
operatorul îşi desfăşoară 
activitatea. 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 
(3) Privatizarea 
managementului se poate 
face numai cu respectarea 
procedurilor legale în vigoare 
în materie de privatizare şi 
poate fi însoţită sau nu de 
vânzarea, în totalitate ori în 
parte, a bunurilor aparţinând 
domeniului privat al unităţii 
administrativ-teritoriale, 
aferente serviciului de 
salubrizare. 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 

Se privatizează 
managementul 
operatorilor, conform 
prevederilor Legii 
nr.51/2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se privatizează 
managementul 
operatorilor, conform 
prevederilor Legii 
nr.51/2006. 
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(4) Simultan cu procedura de 
privatizare a operatorului se 
organizează şi se derulează şi 
procedura de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare, în 
vederea selectării noului operator. 
 
(Text Legea nr.101/2006) 
 

Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 
(4) Simultan cu procedura de 
privatizare a 
managementului 
operatorului se organizează şi 
se derulează şi procedura de 
delegare a gestiunii serviciului 
de salubrizare, în vederea 
selectării noului operator.» 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

 
 
 
Se privatizează 
managementul 
operatorilor, conform 
prevederilor Legii 
nr.51/2006. 
 
 
 
 

18.  
 
 
Art. 18. - (1) Societăţile 
comerciale de salubrizare 
înfiinţate de consiliile locale, 
potrivit legii, pot fi de interes local 
sau intercomunitar, în funcţie de 
limitele teritoriale în care îşi 
desfăşoară activitatea. 
 
(Text Legea Nr.101/2006) 
 
 
 
 
 
 

 112. La articolul 18, alineatele 
(1) şi (2)se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
«Art. 18. – (1) Societăţile 
comerciale de salubrizare 
înfiinţate prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative 
ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, 
potrivit legii, pot fi de interes 
local sau intercomunitar, în 
funcţie de limitele teritoriale 
în care îşi desfăşoară 
activitatea. 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 

 
 
 
Necesitatea înfiinţării 
societăţilor comerciale 
de salubrizare prin 
hotărâri ale autorităţii 
deliberative ale 
unităţilor administrativ-
teritoriale. 
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(2) Societăţile comerciale de 
salubrizare înfiinţate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale îşi pot desfăşura 
activitatea şi în alte localităţi, pe 
baze contractuale. 
 
(Text Legea Nr.101/2006) 
 
 
 
 

(2) Societăţile comerciale de 
salubrizare înfiinţate prin 
hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale îşi 
pot desfăşura activitatea şi în 
alte localităţi, pe baze 
contractuale.»” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

Necesitatea înfiinţării 
societăţilor comerciale 
de salubrizare prin 
hotărâri ale autorităţii 
deliberative ale 
unităţilor administrativ-
teritoriale. 
 
 
 
 
 
 

19. 12. La articolul 19 alineatul 
(2), litera e) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
„e) exclusivitatea prestării 
serviciului de salubrizare pentru 
toţi utilizatorii din raza unităţii 
administrativ-
teritoriale/sectorului 
municipiului Bucureşti pentru 
care are hotărâre de dare în 
administrare sau contract de 
delegare a gestiunii.” 

 

 17. La articolul unic 
punctul 12, litera e) a 
alineatului (2) al 
articolului 19 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„e) exclusivitatea prestării 
serviciului de salubrizare pe 
raza unităţilor 
administrativ-teritoriale, 
acordată fie în baza 
hotărârii de dare în 
administrare, fie în baza 
hotărârii de atribuire şi a 
contractului de delegare a 
gestiunii.” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

 
 
 
 
 
 
Operatorul are dreptul 
prestării serviciului de 
salubrizare şi în baza 
hotărârii de atribuire a 
contractului. 
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20. 13. La articolul 21, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„(2) Operatorii îşi pot desfăşura 
activitatea pe baza licenţei 
eliberate de Autoritatea 
Naţională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi de Publice şi a 
contractului de delegare a 
gestiunii.” 

 

 18. La articolul unic 
punctul 13, alineatul (2) al 
articolului 21 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Operatorii îşi pot 
desfăşura activitatea pe baza 
licenţei eliberate de 
A.N.R.S.C. şi a contractului 
de delegare a gestiunii.” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 

 
 
 
 
 
Sintetizarea textului. 

21. 14. La articolul 24, alineatele 
(2) şi (4) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
„(2) Dreptul utilizatorilor de a 
beneficia de serviciul de 
salubrizare se stabileşte prin 
regulamentul serviciului, aprobat 
prin hotărâre a consiliului local, a 
consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti sau a asociaţiei de 
dezvoltare comunitară, după caz, 
pe baza regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare, elaborat 
de Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice 
şi aprobat prin ordin al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. La articolul unic 
punctul 14, alineatele (2) 
şi (4) ale articolului 24 se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(2) Dreptul utilizatorilor de a 
beneficia de serviciul de 
salubrizare se stabileşte prin 
regulamentul serviciului, 
aprobat prin hotărâre a 
autorităţilor deliberative 
ale unităţilor 
administrativ-teritoriale 
sau, după caz, a asociaţiilor 
de dezvoltare 
intercomunitară, pe baza 
regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare, 
elaborat de A.N.R.S.C. şi 
aprobat prin ordin al 

 
 
 
 
 
Corelare cu sintagma 
cuprinsă în legea –
cadru. 
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preşedintelui acesteia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, precum şi 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, în 
calitate de autorităţi 
deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, 
împreună cu primarii, în 
calitate de autorităţi executive 
şi de semnatari ai contractelor 
de delegare a gestiunii, sunt 
responsabili de asigurarea 
serviciului de salubrizare a 
localităţilor, de respectarea de 
către operator a indicatorilor de 
calitate ai serviciului, a clauzelor 
contractuale şi a legislaţiei în 
vigoare referitoare la serviciul de 
salubrizare.” 
 

 
 
 
 
 
 
3. La articolul unic punctul 14, 
alineatul (4) al articolului 24 
va avea următorul cuprins: 
(4) Consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, precum şi consiliile 
locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în calitate de autorităţi 
deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, 
împreună cu primarii, în calitate 
de autorităţi executive şi de 
semnatari ai contractelor de 
delegare a gestiunii, sunt 
responsabili de asigurarea 
serviciului de salubrizare a 
localităţilor şi urmăresc 
respectarea de către operator a 
indicatorilor de calitate a 
serviciului, a clauzelor 
contractuale şi a legislaţiei în 
vigoare referitoare la serviciul de 
salubrizare.” 
 

preşedintelui acesteia. 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 
 
 
 
(4) Autorităţile deliberative 
ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, 
împreună cu primarii şi 
preşedinţii consiliilor 
judeţene, după caz, în 
calitate de autorităţi executive 
şi de semnatari ai contractelor 
de delegare a gestiunii, sunt 
responsabili de asigurarea 
serviciului de salubrizare a 
localităţilor şi urmăresc 
respectarea de către operator 
a indicatorilor de calitate a 
serviciului, a clauzelor 
contractuale şi a legislaţiei în 
vigoare referitoare la serviciul 
de salubrizare.” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu sintagma 
cuprinsă în legea –
cadru. 
Responsabilitatea  
asigurării serviciului de 
salubrizare şi urmăririi 
indicatorilor de calitate 
intră şi în competenţa 
preşedinţilor consiliilor 
judeţene. 
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22. 15. La articolul 26, după 
alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alineatul (6), cu 
următorul cuprins: 
„(6) Pentru stimularea colectării 
selective a deşeurilor municipale, 
autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia de a stabili 
taxe/tarife diferenţiate pe tipuri de 
deşeuri pentru colectarea şi 
depozitarea acestora.” 

 

 Nemodificat 
 

 

23. 16. La articolul 27 alineatul 
(2), litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
„a) asigurarea prestării serviciului 
de salubrizare la nivelurile de 
calitate şi indicatorii de 
performanţă stabiliţi de către 
autorităţile administraţiei publice 
locale sau, după caz, de asociaţiile 
de dezvoltare comunitară prin 
caietul de sarcini, regulamentul 
serviciului şi prin contractele de 
delegare a gestiunii;” 

 

 20. La articolul unic 
punctul 16, litera a) a 
alineatului (2) al 
articolului 27 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„a) asigurarea prestării 
serviciului de salubrizare la 
nivelurile de calitate şi 
indicatorii de performanţă 
stabiliţi de către autorităţile 
administraţiei publice locale 
sau, după caz, de asociaţiile 
de dezvoltare 
intercomunitară prin caietul 
de sarcini, regulamentul 
serviciului şi prin contractele 
de delegare a gestiunii;” 
 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic 

 
 
 
 
 
 
Corelare cu alin.(1) al 
art.2. 
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24. 17. La articolul 30, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„(3) Consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, precum şi 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti vor 
stabili, potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi alte 
fapte decât cele prevăzute la 
alin.(1) şi (2) care constituie 
contravenţii în domeniul serviciilor 
de salubrizare.” 
 

 21. La articolul unic 
punctul 17, alineatul (3) al 
articolului 30 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Autorităţile 
deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale 
pot stabili, potrivit 
prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi alte fapte decât 
cele prevăzute la alin.(1) şi 
(2) care constituie 
contravenţii în domeniul 
serviciilor de salubrizare.” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

 
 
 
 
 
Corelare cu sintagma 
cuprinsă în legea –
cadru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.  
 
 
 
 
 
 
Art. 32. - Constatarea 

 22. La articolul unic, după 
punctul 17 se introduc 
două puncte noi, punctele 
18 şi 19 cu următorul 
cuprins: 
„18. Articolul 32 se modifică şi  
va avea următorul cuprins: 
«Art. 32. - Constatarea 

 
 
 
 
 
 
 
Corectură necesară. 
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0 1 2 3 4 
contravenţiilor prevăzute de 
prezenta lege şi aplicarea 
sancţiunilor se fac de către 
persoanele împuternicite de 
ministrul mediului şi gospodăririi 
apelor, de ministrul 
administraţiei şi internelor, de 
preşedintele A.N.R.S.C., precum şi 
de primari sau de împuterniciţii 
acestora. 
 
(Text Legea nr.101/2006) 

contravenţiilor prevăzute de 
prezenta lege şi aplicarea 
sancţiunilor se fac de către 
persoanele împuternicite de 
ministrul mediului şi 
dezvoltării durabile, de 
ministrul internelor şi 
reformei administrative, de 
preşedintele A.N.R.S.C., 
precum şi de preşedinţii 
consiliilor judeţene şi 
primari, sau de împuterniciţii 
acestora.» 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

26.  
 
Art. 35 - Măsurile de natura 
ajutorului de stat prevăzute în 
prezenta lege vor fi notificate, 
potrivit Legii nr. 143/1999 
privind ajutorul de stat, 
republicată, şi se vor acorda 
numai după autorizarea acestora 
de către Consiliul Concurenţei, în 
condiţiile îndeplinirii criteriilor 
prevăzute în legislaţia secundară 
privind ajutorul de stat. 
 
(Text Legea nr.101/2006) 

 19. Articolul 35se modifică şi  
va avea următorul cuprins: 
«Art. 35. - Măsurile de natura 
ajutorului de stat prevăzute în 
prezenta lege vor fi notificate 
potrivit legislaţiei privind 
ajutorul de stat şi se vor 
acorda numai după 
autorizarea acestora de către 
Consiliul Concurenţei, în 
condiţiile îndeplinirii criteriilor 
prevăzute în legislaţia 
secundară privind ajutorul de 
stat.»” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 

 
 
Conform normelor de 
tehnică legislativă. 
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Dep.Aurelia Vasile – PSD 
Dep.Mircea Duşa – PSD 
 

27.   Art. II. Prevederile 
prezentei legi de aprobare 
a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2007 se 
completează cu 
prevederile Legii 
nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de 
utilitate publică, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
Dep.Aurelia Vasile – PSD 
 

Prevederile prezentei 
legi trebuie completate 
cu modificările şi 
completările Legii 
nr.51/2006 cuprinse în 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2008. 

 
 
 

      PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE, 
  
   RELU FENECHIU               IULIAN IANCU 
 

 
 

       SECRETAR,                      SECRETAR, 
 

     SEREŞ DENEŞ            AURELIA VASILE 
 
 
Şef serviciu,                Consilieri, 
Consilier Sofia Chelaru                       Silvia Vlăsceanu 
Consultant Nicoleta Toma                        Isabela Robe 
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I. AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 
În urma dezbaterii Comisiiile au respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 
 

Camera 
decizională 

 
1 

 
 1. La articolul 1, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "(2) Prevederile prezentei legi se 
aplică serviciului public de salubrizare a 
localităţilor, înfiinţat şi organizat la 
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor 
sau, după caz, al sectoarelor municipiului 
Bucureşti, indiferent de mărimea 
acestora." 
 

 
 Se abrogă. 
 
Autori: Anca Constantinescu, 
Traian Constantin Igaş, Ioan 
Oltean, Stefan Bardan – Grupul 
parlamentar al PD-L. 
 

 
a) Conform principiilor 

Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice 
locale şi ale Legii 
nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de 
utilităţi publice, 
autorităţile 
administraţiei publice 
locale din unităţile 
administrativ-teritoriale  
sunt responsabile pentru 
serviciile comunitare de 
utilităţi publice. 
Subdiviziunile 
administrative teritoriale 
pot exercita numai pe 
baza delegării 
autorităţilor locale sus-
menţionate atribuţii 
aferente acestor servicii. 

b) Pentru accesarea 
fondurilor structurale 
oferite în cadrul 

 
Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 
 

Camera 
decizională 

Programului Operaţional 
Sectorial – Mediu – Axa 
2 – Gestiunea 
deşeurilor, se impune 
organizarea unor 
structuri responsabile 
pentru aceste activităţi. 

 
2 

  
 2. La articolul 2, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 “(2) Serviciul public de salubrizare 
a localităţilor, denumit în continuare 
serviciul de salubrizare, se organizează 
pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, 
ale instituţiilor publice şi ale operatorilor 
economici de pe teritoriul respectivelor 
unităţi administrativ-teritoriale sau al 
sectoarelor municipiului Bucureşti, după 
caz." 
 

 
 Se abrogă. 
 
Autori: Anca Constantinescu, 
Traian Constantin Igaş, Ioan 
Oltean, Stefan Bardan – Grupul 
parlamentar al PD-L 

 
a) Nevoile cetăţenilor şi ale 

persoanelor juridice din 
municipiul Bucureşti în 
privinţa serviciului de 
salubrizare sunt 
identice. De aceea nu 
este nevoie de 
reglementare la nivel de 
subdiviziune 
administrative-
teritorială, ci la nivel de 
municipiu, astfel încât 
să se asigure o calitate 
similară a serviciului. 

b) Menţinerea textului 
iniţial şi introducerea 
“şi” în loc de “sau” 
pentru a nu da loc la 
interpretări sau confuzii 
legate de autoritatea 
administraţiei publice 
locale care exercită 

 
Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 
 

Camera 
decizională 

această atribuţie. 
 

 
3 

 
 3. La articolul 5, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
  
    "Art. 5. - (1) Consiliile locale ale 
municipiilor, oraşelor şi comunelor sau 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti elaborează şi 
aprobă strategiile locale cu privire la 
dezvoltarea şi funcţionarea pe termen 
mediu şi lung a serviciului de salubrizare, 
ţinând seama de prevederile legislaţiei în 
vigoare, de documentaţiile de urbanism, 
amenajarea teritoriului şi protecţia 
mediului, precum şi de programele de 
dezvoltare economico-socială a unităţilor 
administrativ-teritoriale/sectoarelor 
municipiului Bucureşti, după caz." 
 

 
 Se abrogă. 
 
Autori: Anca Constantinescu, 
Traian Constantin Igaş, Ioan 
Oltean, Stefan Bardan – Grupul 
parlamentar al PD-L 

 
a) Existenţa a şase 

strategii ale serviciului 
de salubrizare în 
municipiul Bucureşti ar 
compromite 
perspectivele de 
dezvoltare ale acestuia, 
acestea putând conţine 
obiective diferite sau 
chiar divergente. 
Serviciul trebuie să se 
dezvolte integrat, 
deoarece beneficiarii 
provin din aceeaşi arie 
geografică. De altfel 
Primăria Municipiului 
Bucureşti a elaborat 
deja „Studiul privind 
managementul integrat 
al deşeurilor în zona 
metropolitană” şi 
pregăteşte „Planul de 
gestionare a deşeurilor 
în municipiul Bucureşti”. 
Aceste documente 
stabilesc obiective 
unitare de dezvoltare a 
serviciului de 

 
Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 
 

Camera 
decizională 

salubrizare, pornind de 
la nevoile întregului 
municipiu şi a 
localităţilor din zona 
periurbană. 
Fragmentarea 
atribuţiilor de planificare 
şi reglementare ar 
zădărnici toate aceste 
obiective şi activităţile 
aferente. 

b) Menţinerea textului 
iniţial şi introducerea 
“şi” în loc de “sau” 
pentru a nu da loc la 
interpretări sau confuzii 
legate de autoritatea 
administraţiei publice 
locale care exercită 
această atribuţie. 

 
4 

 
 4. La articolul 5 alineatul (2), 
partea introductivă se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
     "(2) Strategiile adoptate la nivelul 
unităţilor administrativ-
teritoriale/sectoarelor municipiului 
Bucureşti vor urmări, în principal, 
următoarele obiective:". 
 

 
 Se abrogă. 
 
Autori: Anca Constantinescu, 
Traian Constantin Igaş, Ioan 
Oltean, Stefan Bardan – Grupul 
parlamentar al PD-L  
 

 
a) Corelare cu punctul 3. 
b) Pentru accesarea 

fondurilor structurale 
oferite în cadrul 
Programului Operaţional 
Sectorial – Mediu – Axa 
2 – Gestiunea 
deşeurilor, se impune 
organizarea unor 

 
Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 
 

Camera 
decizională 

structuri responsabile 
pentru aceste activităţi. 

 
5 

 
 5. La articolul 6 alineatul (1), 
partea introductivă se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
     "Art. 6. - (1) Consiliile locale ale 
municipiilor, oraşelor şi comunelor sau 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti au competenţe 
exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, 
organizarea, gestionarea şi coordonarea 
serviciului de salubrizare a localităţilor, 
având următoarele atribuţii în 
domeniu:". 
 

 
 Se abrogă. 
 
Autori: Anca Constantinescu, 
Traian Constantin Igaş, Ioan 
Oltean, Stefan Bardan – Grupul 
parlamentar al PD-L  
 

 
a) Conform principiilor 

Legii 215 şi ale Legii 51 
privind serviciile 
comunitare de utilităţi 
publice, autorităţile 
administraţiei publice 
locale din unităţile 
administrativ-teritoriale 
sunt responsabile pentru 
serviciile comunitare de 
utilităţi publice. In plus 
Legea cadru a 
descentralizării 
195/2006 atribuie 
competenţele exclusive 
numai autorităţilor 
administraţiei publice 
din comune, oraşe şi 
judeţe, iar nu şi celor 
din subdiviziunile 
administrativ-teritoriale. 
Subdiviziunile 
administrativ-teritoriale 
pot exercita numai pe 
baza delegării 
autorităţilor locale sus-
menţionate atribuţii 
aferente acestor servicii. 

 
Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 
 

Camera 
decizională 

b) Pentru accesarea 
fondurilor structurale 
oferite în cadrul 
Programului Operaţional 
Sectorial – Mediu – Axa 
2 – Gestiunea 
deşeurilor, se impune 
organizarea unor 
structuri responsabile 
pentru aceste activităţi. 

 
6 

 
 6. La articolul 8 alineatul (1), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
     "a) să asigure tratament egal 
pentru toţi operatorii serviciilor de 
salubrizare care acţionează în cadrul 
unităţii administrativ-
teritoriale/sectoarelor municipiului 
Bucureşti, după caz. 
 

 
 Se abrogă. 
 
Autori: Anca Constantinescu, 
Traian Constantin Igaş, Ioan 
Oltean, Stefan Bardan – Grupul 
parlamentar al PD-L  
 

 
a) Conform principiilor 

Legii 215 şi ale Legii 51 
privind serviciile 
comunitare de utilităţi 
publice, autorităţile 
administraţiei publice 
locale din unităţile 
administrativ-teritoriale 
sunt responsabile pentru 
serviciile comunitare de 
utilităţi publice. 
Subdiviziunile 
administrativ-teritoriale 
pot exercita numai  pe 
baza delegării 
autorităţilor locale sus-
menţionate atribuţii 
aferente acestor servicii. 

b) Asigurarea unui 

 
Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 
 

Camera 
decizională 

tratament egal pentru 
toţi operatorii serviciului 
de salubrizare. 

 
7 

 
 7. La articolul 11, alineatele 
(2) şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
     "(2) Alegerea modalităţii de 
gestiune a serviciului de salubrizare se 
face prin hotărâri ale consiliilor locale, 
ale consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti sau ale asociaţiilor 
de dezvoltare comunitară, după caz, în 
conformitate cu strategiile şi programele 
de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei 
localităţi/sectoarelor municipiului 
Bucureşti. 
    (3) Indiferent de modalitatea de 
gestiune adoptată, activităţile specifice 
serviciului de salubrizare se organizează 
şi se desfăşoară pe baza unui 
regulament al serviciului şi a unui caiet 
de sarcini, aprobate prin hotărâre a 
consiliului local, a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti sau a 
asociaţiei de dezvoltare comunitară, 
după caz, întocmite în conformitate cu 
regulamentul-cadru al serviciului de 
salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, 
elaborate şi aprobate de Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru 

 
 Alin. (2) se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (3) Indiferent de 
modalitatea de gestiune adoptată, 
activităţile specifice serviciului de 
salubrizare se organizează şi se 
desfăşoară pe baza unui 
regulament al serviciului şi a unui 
caiet de sarcini, aprobate prin 
hotărâre a consiliului local, a 
consiliului general al 
municipiului Bucureşti sau a 
asociaţiei de dezvoltare 
comunitară, după caz, întocmite în 
conformitate cu regulamentul-
cadru al serviciului de salubrizare 

 
a) Modalitatea de gestiune 

a serviciului ar trebui să 
fie stabilită unitar în 
municipiu pentru a 
asigura prestarea 
acestuia la nivele 
calitative similare. 

 
 
 
 
 
 

 Existenţa a şase 
 regulamente şi caiete de 
 sarcini ale serviciului în 
 municipiul Bucureşti ar 
 perturba grav modul de 
 organizare şi furnizare a 
 serviciului, acestea 
 putând conţine 
 obiective diferite sau 
 chiar divergente. Astfel, 
 cetăţenii municipiului ar 
 beneficia de servicii de 
 salubrizare de calitate 
 diferită de la un sector 

 
Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 
 

Camera 
decizională 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, 
prin ordin al preşedintelui acesteia." 
 

şi caietul de sarcini-cadru, 
elaborate şi aprobate de 
Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice, 
prin ordin al preşedintelui 
acesteia." 
 
Autori: Anca Constantinescu, 
Traian Constantin Igaş, Ioan 
Oltean, Stefan Bardan – Grupul 
parlamentar al PD-L  
 
 

 la altul. 
b) Alegerea modalităţii de 
 gestiune a serviciilor de 
 salubrizare se face prin 
 hotărâri ale consiliilor 
 locale. Potrivit 
 autonomiei locale, 
 autorităţile 
 administraţiei publice 
 locale au dreptul şi 
 capacitatea de a 
 soluţiona şi de a 
 gestiona în numele ei şi 
 în interesul 
 colectivităţilor locale pe 
 care le reprezintă. 

 
8 

 
 8. La articolul 12 alineatul (1), 
partea introductivă se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
     "Art. 12. - (1) Raporturile juridice 
dintre unităţile administrativ-
teritoriale/sectoarele municipiului 
Bucureşti, după caz, sau asociaţiile de 
dezvoltare comunitară, după caz, şi 
operatorii serviciului de salubrizare sunt 
reglementate prin:". 
 

 
 Se abrogă. 
 
Autori: Anca Constantinescu, 
Traian Constantin Igaş, Ioan 
Oltean, Stefan Bardan – Grupul 
parlamentar al PD-L  
 
 

 
a) Subdiviziunile 
 administrativ-teritoriale 
 nu pot avea raporturi 
 juridice cu alte 
 persoane, fizice sau 
 juridice, în nume 
 propriu deoarece nu au 
 personalitate juridică, 
 deci nu pot fi titulare de 
 drepturi şi obligaţii. 
 Numai municipiul are 
 aceste prerogative, 
 conform art. 21 al Legii 
 215/2001. Deci, numai 

 
Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 
 

Camera 
decizională 

 acesta are capacitatea 
de  a încheia contracte şi 
 convenţii. 
b) Menţinerea textului 
 iniţial şi introducerea 
 “şi” în loc de “sau” 
 pentru a nu da loc la 
 interpretări sau confuzii 
 legate de autoritatea 
 administraţiei publice 
 locale care exercită 
 această atribuţie. 

 
9 

 
 9. La articolul 12, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 "(2) Contractele de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare se 
atribuie numai pe baza hotărârii de 
validare a procedurii de delegare a 
gestiunii, adoptată de consiliile locale, de 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti sau de asociaţiile 
de dezvoltare comunitară, după caz." 
 

 
 Se abrogă. 
 
Autori: Anca Constantinescu, 
Traian Constantin Igaş, Ioan 
Oltean, Stefan Bardan – Grupul 
parlamentar al PD-L  
 
 

 
a) Corelare cu pct. 7, alin. 

(2) şi pct. 8). 
b) Menţinerea textului 

iniţial şi introducerea 
“şi” în loc de “sau” 
pentru a nu da loc la 
interpretări sau confuzii 
legate de autoritatea 
administraţiei publice 
locale care exercită 
această atribuţie. 

 
Camera 
Deputaţilor 

 
10 

 
 10. La articolul 13, alineatul 
(3) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
     "(3) Procedura de atribuire şi 
regimul juridic al contractelor de 

 
 10. La articolul 13, 
alineatul (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
     "(3) Procedura de atribuire 
şi regimul juridic al contractelor de 

 
a) Corelare cu pct.8). 
b) Competenţa de a 

încheia asemenea 
contracte este dată 

 
Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 
 

Camera 
decizională 

delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare a localităţilor sunt cele 
stabilite de consiliile locale sau, după 
caz, consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare." 
 

delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare a localităţilor sunt cele 
stabilite de consiliile locale sau, 
după caz, consiliului general al 
municipiului Bucureşti, conform 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare." 
 
Autori: Anca Constantinescu, 
Traian Constantin Igaş, Ioan 
Oltean, Stefan Bardan – Grupul 
parlamentar al PD-L 

sectoarelor municipiului 
Bucureşti, înseamnă că, 
în mod implicit acestora 
li se recunoaşte 
capacitatea de a intra în 
în raporturi juridice 
similar oricărei persoane 
juridice. 

 
 

 
11 

 
 11. La articolul 14, alineatul 
(3) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
     "(3) Prelungirea va fi decisă, în 
condiţiile alin. (2), de consiliul local, 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti sau de asociaţia 
de dezvoltare comunitară, după caz." 
 

 
 Se abrogă. 
 
 
Autori: Anca Constantinescu, 
Traian Constantin Igaş, Ioan 
Oltean, Stefan Bardan – Grupul 
parlamentar al PD-L 
 

 
a) Corelare cu pct. 10. 
b) Competenţa de a 

încheia asemenea 
contracte este dată 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, înseamnă că, 
în mod implicit acestora 
li se recunoaşte 
capacitatea de a intra în 

 
Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 
 

Camera 
decizională 

în raporturi juridice 
similar oricărei persoane 
juridice. 

 
 

12 
 
 12. La articolul 19 alineatul 
(2), litera e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
     "e) exclusivitatea prestării 
serviciului de salubrizare pentru toţi 
utilizatorii din raza unităţii administrativ-
teritoriale/sectorului municipiului 
Bucureşti pentru care are hotărâre de 
dare în administrare sau contract de 
delegare a gestiunii." 
 

 
 12. La articolul 19 
alineatul (2), litera e) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
     "e) exclusivitatea prestării 
serviciului de salubrizare pentru 
toţi utilizatorii din raza unităţii 
administrativ-
teritoriale/subdiviziunii 
administrative-teritoriale 
pentru care are hotărâre de dare 
în administrare sau contract de 
delegare a gestiunii." 
 
Autori: Anca Constantinescu, 
Traian Constantin Igaş, Ioan 
Oltean, Stefan Bardan – Grupul 
parlamentar al PD-L 

 
a) _________ 
b) Competenţa de a 

încheia asemenea 
contracte este dată 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, înseamnă că, 
în mod implicit acestora 
li se recunoaşte 
capacitatea de a intra în 
în raporturi juridice 
similar oricărei persoane 
juridice. 

 

 
Camera 
Deputaţilor 

 
13 

 
 14. La articolul 24, alineatele 
(2) şi (4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
     "(2) Dreptul utilizatorilor de a 
beneficia de serviciul de salubrizare se 
stabileşte prin regulamentul serviciului, 

 
 14. La articolul 24, 
alineatele (2) şi (4) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
     "(2) Dreptul utilizatorilor de 
a beneficia de serviciul de 
salubrizare se stabileşte prin 

 
a) Corelare cu pct.7, 

alin.(3). 
b) Pentru accesarea 

fondurilor structurale 
oferite în cadrul 
Programului Operaţional 

 
Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 
 

Camera 
decizională 

aprobat prin hotărâre a consiliului local, 
a consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti sau a asociaţiei de 
dezvoltare comunitară, după caz, pe 
baza regulamentului-cadru al serviciului 
de salubrizare, elaborat de Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
şi aprobat prin ordin al preşedintelui 
acesteia. 
 
 
 
......................................... 
     (4) Consiliile locale ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor, precum şi 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, în calitate de 
autorităţi deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, împreună cu 
primarii, în calitate de autorităţi 
executive şi de semnatari ai contractelor 
de delegare a gestiunii, sunt responsabili 
de asigurarea serviciului de salubrizare a 
localităţilor, de respectarea de către 
operator a indicatorilor de calitate ai 
serviciului, a clauzelor contractuale şi a 
legislaţiei în vigoare referitoare la 
serviciul de salubrizare." 
 

regulamentul serviciului, aprobat 
prin hotărâre a consiliului local, 
consiliului general al 
municipiului Bucureşti sau a 
asociaţiei de dezvoltare 
comunitară, după caz, pe baza 
regulamentului-cadru al serviciului 
de salubrizare, elaborat de 
Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice şi 
aprobat prin ordin al preşedintelui 
acesteia. 
......................................... 
     (4) Consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, 
precum şi consiliul general al 
municipiului Bucureşti, în 
calitate de autorităţi deliberative 
ale unităţilor administrativ-
teritoriale, împreună cu primarii, în 
calitate de autorităţi executive şi 
de semnatari ai contractelor de 
delegare a gestiunii, sunt 
responsabili de asigurarea 
serviciului de salubrizare a 
localităţilor şi urmăresc 
respectarea de către operator a 
indicatorilor de calitate ai 
serviciului, a clauzelor contractuale 
şi a legislaţiei în vigoare 

Sectorial – Mediu – Axa 
2 – Gestiunea 
deşeurilor, se impune 
organizarea unor 
structuri responsabile 
pentru aceste activităţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Corelare cu pct.8 şi 10. 
b) Pentru accesarea 

fondurilor structurale 
oferite în cadrul 
Programului Operaţional 
Sectorial – Mediu – Axa 
2 – Gestiunea 
deşeurilor, se impune 
organizarea unor 
structuri responsabile 
pentru aceste activităţi. 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 
 

Camera 
decizională 

referitoare la serviciul de 
salubrizare." 
 
Autori: Anca Constantinescu, 
Traian Constantin Igaş, Ioan 
Oltean, Stefan Bardan – Grupul 
parlamentar al PD-L 

 
14 

 
 17. La articolul 30, alineatul 
(3) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
     "(3) Consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, 
precum şi consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti vor stabili, potrivit 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi 
alte fapte decât cele prevăzute la alin. 
(1) şi (2) care constituie contravenţii în 
domeniul serviciilor de salubrizare." 

 
 Se abrogă. 
 
Autori: Anca Constantinescu, 
Traian Constantin Igaş, Ioan 
Oltean, Stefan Bardan – Grupul 
parlamentar al PD-L 
 

 
a) Conform principiilor 

Legii 215 şi ale Legii 51 
privind serviciile 
comunitare de utilităţi 
publice, autorităţile 
administraţiei publice 
locale din unităţile 
administrativ-teritoriale 
sunt responsabile pentru 
serviciile comunitare de 
utilităţi publice. 
Subdiviziunile 
administrativ-teritoriale 
pot exercita numai  pe 
baza delegării 
autorităţilor locale sus-
menţionate atribuţii 
aferente acestor servicii, 
inclusiv stabilirea 
contravenţiilor. 

b) Pentru accesarea 
fondurilor structurale 

 
Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 
 

Camera 
decizională 

oferite în cadrul 
Programului Operaţional 
Sectorial – Mediu – Axa 
2 – Gestiunea 
deşeurilor, se impune 
organizarea unor 
structuri responsabile 
pentru aceste activităţi. 

 
 
 
 

      PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE, 
 
    RELU FENECHIU               IULIAN IANCU 
 
 
 
 
       SECRETAR,                      SECRETAR, 
 
     SEREŞ DENEŞ            AURELIA VASILE 
 
 
 
 
 

 
Şef serviciu,                Consilieri, 
Consilier Sofia Chelaru                       Silvia Vlăsceanu 
Consultant Nicoleta Toma                        Isabela Robe 
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