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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 Bucureşti, 06.03.2014 

                                                      Nr.4c-3/571/2013 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art. 42din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, transmis cu adresa nr.Plx 632 din 16 decembrie 

2013. 

  În raport de conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian IANCU 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Bucureşti, 06.03.2014 
                      Nr.4c-3/571/2013 

 
 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 42din 

Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 
 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea art. 42din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, transmisă cu adresa nr.Plx 632 din 16 decembrie 2013, 
înregistrată la comisie sub nr.4c-3/571 din 17 decembrie 2013. 
  Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 10 decembrie 
2013. 
  Comisia juridică, de desciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic au avizat negativ propunerea legislativă, cu avizele nr.Plx 
632/12.02.2014, nr.4c-2/783/27.02.2014 şi nr.4c-6/572/04.02.2014. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 528 din 11 iunie 2013, a avizat 
negativ propunera legislativă. 
  Guvernul, prin punctul de vedere nr.1315/25.07.2013/DPSG, a 
comunicat că nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
art.42 din Legea nr.51/2006, în vederea suportării de către autorităţile publice 
locale a „costurilor privind apa pluvială colectată, evacuată şi preluată în reţeaua de 
canalizare”. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 5 martie 2014 şi au hotărât, în unanimitate, să propună 
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plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art. 42din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, deoarece este afectată autonomia locală în luarea 
deciziilor cu privire la gestionarea bugetului propriu. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 24 
de membri ai comisiei.        
  În raport de conţinutul normativ al reglementării, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia 
României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
 
                  Iulian IANCU                                          Antal ISTVAN                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
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