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PARLAMENTUL  ROMANIEI 

CAMERA  DEPUTATILOR 
 

Comisia pentru mediu 
şi echilibru ecologic 

 
        Nr. 4c-27/32/2015 

 Comisia pentru industrii 
şi servicii 

 
       Nr. 4c-3/66/2015  

                                                                                                                     Bucureşti, 23.06.2015 
                                                                                                                                       Plx.134/2015   
 

RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii şi 

servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 241/2006, trimis cu adresa nr.Plx.134/2015 din 02 martie 2015 şi 

înregistrat cu 4c-27/32 din 03 martie 2015, respectiv cu nr.4c-3/66 din 03 martie 

2015. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 

31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Se urmăreşte, astfel, 

introducerea posibilităţii cetăţenilor, care doresc să beneficieze de branşarea 

individuală la sistemul de alimentare cu apă, de a solicita operatorilor încheierea 

contractelor de furnizare/prestare individuale, iar în cazul asociaţiilor de proprietari, 

branşarea individuală să se poată decide cu acordul a cel puţin 50% plus 1 dintre 

proprietarii imobilelor din cadrul asociaţiei. De asemenea, propunerea legislativă 
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vizează şi modalitatea prin care se poate realiza branşarea individuală în cazul 

furnizării apei reci, respectiv prin executarea unui racord separat de cel existent al 

asociaţiei de proprietari, conform legislaţiei în vigoare aferente utilizatorilor 

individuali. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în  

şedinţa din 25 februarie 2015. 

La întocmirea raportului preliminar suplimentar, Comisia a avut în vedere:  

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.850/22.07.2014); 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi transmis cu nr. 

Plx.134/10.03.2015; 

 avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului, transmis cu nr. 4c-6/78 din 15.04.2015.  

 punctul de vedere favorabil al Guvernului transmis cu adresa nr.2387/09.12.2014, 

care susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, cu unele observaţii şi 

propuneri şi care au fost preluate în documentele de lucru ale proiectului sus 

menţionat. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de lege în 

şedinţă comună, în data de 23 iunie 2015. 

La lucrări au fost prezenţi 10 deputaţi din totalul de 21 de membri ai Comisiei 

pentru mediu şi echilibru ecologic şi 18 deputaţi din totalul de 18 deputaţi membri ai 

Comisiei pentru industrii şi servicii. 

În prezentul Raport au fost cuprinse ca amendamente şi propunerile din 

iniţiativa legislativă cu nr. Plx.526/2013 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii 

nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. Prin urmare, cele 

două comisii sesizate în fond au hotărât întocmirea unui raport comun de respingere 

pentru această iniţiativă legislativă.  

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, conform prevederilor art.54 şi 

55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Doru Ciocan – 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice şi domnul Iulian Băndoiu – director şi doamna Sirma Caraman – 
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Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

comisiilor au hotărât, majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu amendamentele 

admise prevăzute în Anexa nr.1 şi cu amendamentele respinse prevăzute în Anexa 

nr.2  care fac parte integrantă din prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art. 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Carmen Ileana MOLDOVAN 

VICEPREŞEDINTE 
 

Gheorghe MARIN 
 

SECRETAR, 
 

Vasile Daniel SUCIU 

SECRETAR, 
 

Radu Bogdan ŢÎMPĂU 
 

 

Consilier parlamentar, Consilier parlamentar, 
                   Andreea Negulescu         Viorica Petraşcu 
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ANEXA 1 
 

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

pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 
 

Nr. 
crt. 

Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006  

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivaţia 

0 1 2 3 4 
    1.  

_________ 
LEGE 

pentru modificarea şi completarea 
art. 31 din Legea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare 
nr. 241/2006 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

Legii serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare nr. 241/2006 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă 

    2.  
 

_________ 

Articol unic – Articolul 31 din 
Legea serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare nr. 241/2006, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 85 din 8 
februarie 2013, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 Art.I – Legea serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 85 din 8 februarie 
2013, se modifică şi se completează după 
cum urmează : 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă 

3. Art. 3 
Termenii tehnici utilizaţi în 
cuprinsul prezentei legi se 
definesc după cum urmează: 
…………………………… 
 

______ 

 
 
 
 
 
 

________ 

1. Articolul 3, după litera v) se introduc 
12 noi litere, litera w), x), y), z) aa), ab),  
ac), ad), ae), af), ag) şi ah) cu următorul 
cuprins: 
 
 
w) gestionarea în sistem regional a 
serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare – furnizarea/prestarea 
serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, respectiv administrarea şi 
exploatarea sistemelor publice de 

Definiţii introduse în scopul clarificării 
aspectelor privind politica regională în 
sectorul de apă, bazată pe principiul 
economiilor de scară şi a principiului 
solidarităţii utilizatorilor. 
 
 
Definiţia are rolul de a reglementa 
monopolul local natural pentru prestarea 
serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, prin limitarea ariei de 
organizare a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI) regională de apă pe 
bază de criterii geografice, iar extinderea 
ADI se poate face doar radial. 
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Nr. 
crt. 

Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006  

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivaţia 

alimentare cu apă şi de canalizare aferente 
serviciului în interesul comun al unităţilor 
administrativ-teritoriale membre ale unei 
asociaţii de dezvoltare intercomunitare cu 
obiect de activitate serviciul de alimentare 
cu apă şi de canalizare, prin intermediul 
unui operator regional. 
 

 
Un ADI care nu respectă aceste condiţii nu 
este un ADI reprezentativ pentru sistemele 
regionale de gestiune a apei şi apei uzate. 
 
 
 
 

4.  
 
 
 

________ 
 
 

 
 
 
 

_________ 

x) operator/operator regional al 
serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare - operatorul regional definit 
conform art. 2, lit. g) şi lit. h) din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr. 51/2006, republicată, cu completările 
ulterioare care are dreptul exclusiv de a 
furniza/presta serviciul în aria de 
operare stabilită prin contractul de 
delegare a gestiunii serviciului. 

Întrucât organizarea serviciului de apă şi 
apă uzată în sistem regional impune 
organizarea în sistem de monopol local a 
prestării serviciului, este necesară 
adaptarea definiţiei operatorului de 
regional de apă în prin definirea condiţiilor 
de operare ale acestuia. 
Un operator care furnizează servicii în 
sectorul de apă şi canalizare este 
considerat operator regional doar în strictă 
legătură cu o arie de operare definită pe 
baza unor principii de organizare 
teritorială. 
 

5.  

 

 

________ 

 

 

 

_________ 

y) master plan judeţean/zonal pentru 
serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare – document de politici publice 
care stabileşte strategia de 
furnizare/prestare şi dezvoltare a 
serviciului, planul de investiţii pe termen 
scurt, mediu şi lung privind înfiinţarea, 
dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare dintr-un judeţ/zonă. 

 
Introducerea în legislaţie a master 
planului judeţean este necesară pentru a 
asigura existenţa unui document strategic 
care să orienteze investiţiile în sectorul de 
apă în vederea conformării, asigurând 
totodată şi legătura cu documentele 
strategice existente la nivel local, de UAT. 
Master planul va fi un document viu, ce 
poate fi utilizat de toate programele de 
finanţare (externă sau naţională) pentru a 
stabili dacă o investiţie este sau nu 
necesară. 
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Nr. 
crt. 

Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 241/2006  

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivaţia 

Master planul judeţean/zonal este aprobat 
de consiliul judeţean/consiliile 
judeţene/Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti după caz.  

Master planul judeţean/zonal se corelează 
cu strategiile locale ale serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare.  

 

6.  
 
 
 
 

_________ 

 
 
 
 
 

_________ 

z) strategie locală a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare – 
document de politici publice adoptat la 
nivelul unei unităţi administrativ-
teritoriale prin care se stabilesc 
obiectivele şi modul de furnizare/prestare 
şi dezvoltare a serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare, detaliat prin 
programe de investiţii multianuale de 
reabilitare, extindere şi modernizare a 
sistemelor de apă şi de canalizare 
existente, precum şi obiectivele înfiinţării 
de noi sisteme la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale, corelat cu 
prevederile master planului judeţean/zonal 
pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare elaborat cu respectarea 
prevederilor planului urbanistic general; 

Clarificarea noţiunii de strategie locală 
pentru înfiinţarea, organizarea, gestiunea 
şi  funcţionarea serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare este necesară 
pentru a asigura relaţia cu master planul 
judeţean, strategia ADI şi planurile 
multianuale de investiţii. 
Strategiile locale ale serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare vizează 
necesarul de investiţii la nivelul unei 
localităţi. 
Strategia ADI cu obiect de activitate 
serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare vizează necesarul de investiţii al 
tuturor localităţilor membre ADI. Când un 
UAT este membru ADI, el deleagă 
obligaţia de a avea o strategie locală către 
ADI. 
Master Planul judeţean vizează întregul 
judeţ (şi unoeri şi părţi din alte judeţe, în 
funcţie de configuraţia reliefului şi a 
bazinelor hidrografice), cuprinzând atât 
aria de operare ce corespunde ADI, cât şi 
alte localităţi ce nu sunt membre ADI. 
 

 
7.  

 
 
 

aa) strategia asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară privind serviciul de 
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_________ 

 
 
 
 
 

_________ 

alimentare cu apă şi de canalizare - 
document de politici publice elaborat şi 
aprobat de Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară în numele unităţilor 
administrativ-teritoriale pe care le 
reprezintă, pentru dezvoltarea serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare din 
aria de operare curentă sau posibilă a 
Operatorului regional căruia Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară i-a delegat 
gestiunea servicului în baza contractului 
de delegare a gestiunii. 
Strategia Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară este elaborată în 
conformitate cu master planul 
judeţean/zonal şi conţine planul de 
investiţii şi lista investiţiilor prioritare; 

 
 
 

8.  
 

_________ 

 
 

_________ 

ab) arie de operare –arie geografică care 
cuprinde unitatea / unităţile administrativ-
teritoriale membre ale unei asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciul de alimentare cu apă şi 
de canalizare în care operatorul / 
operatorul regional primeşte, dreptul de a 
furniza/presta serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare  

Definirea ariei de operare este necesară 
pentru că apare în alte definiţii, asigurând 
astfel claritate noţiunilor utilizate. 

9.  
 
 

_________ 

 
 
 

_________ 

ac) aglomerare umană- zonă în care 
populaţia şi/sau activităţile economice 
sunt suficient de concentrate pentru a face 
posibile colectarea apelor uzate şi 
dirijarea lor spre o staţie de epurare sau 
spre un punct final de evacuare, calculată 
în locuitori echivalenţi, care poate 
cuprinde mai multe unităţi administrativ-

Definirea aglomerării umane este necesară 
pentru a asigura legătura cu prevederile 
directivelor europene în domeniul apelor 
uzate, fiind principalul criteriu de orientare 
a programelor de finanţare pentru 
dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată. 
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teritoriale  sau doar o parte a acestora, în 
corelare cu prevederile din master planul 
judeţean/zonal pentru serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 

 

10.  
 
 
 
 
 

_________ 

 
 
 
 
 
 

_________ 

 ad) preţ – contravaloarea apei potabile  
furnizată utilizatorilor raportată la unitatea 
de măsură;  
 
ae) tarif - contravaloarea serviciului de 
canalizare prestat utilizatorilor raportată la 
unitatea de măsură.  
 
af) preţ/tarif unic – preţul/tariful stabilit la 
nivelul unei arii de operare, calculat pe 
baza regulilor din Metodologia de analiză 
cost-beneficiu pentru investiţiile în 
infrastructura de apă şi de canalizare 
finanţate prin fonduri publice acordate de 
la bugetul de stat şi/sau din fonduri 
nerambursabile, care să acopere costurile 
de operare ulterior finalizării investiţiei şi 
o parte din costurile de amortizare a 
cheltuielilor de capital, ţinând cont de 
nivelul acceptat al ratei de suportabilitate, 
calculată în condiţiile legii. 

Modificarea propusă se înscrie în 
ansamblul modificărilor privind 
introducerea noţiunii de politica tarifară şi 
a principiilor şi modalităţilor de calcul a 
tarifului care să reflecte contribuţia 
minimă a utilizatorului serviciului, precum 
şi legătura cu principul „poluatorul 
plăteşte”, valabilă pentru serviciul de „apă 
şi canalizare”, al solidarităţii şi recuperării 
integrale a costurilor. 
Stabilirea tarifului trebuie să aibă în 
vedere respectarea următoarelor principii 
ce derivă din legislaţia europeană: 
 

‐ principiului TFUE „poluatorul 
plăteşte”. 

‐ principiul ”recuperarea integral a 
costurilor” (Art. 9, din Directiva 
Cadru Apă nr. 2000/60/CE), corelat 
cu nivelul de suportabilitate în funcţie 
de condiţiile economice şi sociale 

 
 

11.  
 
 
 
 

_________ 
 

 
 

 
 
 

_________ 
 
 
 

ag) strategia de tarifare – strategia 
aplicată pentru finanţarea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare care are 
la bază preţul/tariful unic şi care asigură 
acoperirea costurilor de operare şi a 
costurilor de investiţii; 
 
 
 

 
Definiţia este necesară pentru a asigura 
corelarea cu noile reglementări propuse 
mai jos privind politica şi strategia tarifară, 
precum şi pentru introducerea perioadei 
minime de elaborare a strategiei de 
tarifare, care subliniază faptul că 
uniformizarea tarifului se face, treptat pe 
parcursul realizării investiţiilor.  
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12.  
_______ 

 

 
_________ 

ah) operator economic – 
furnizor/prestator de servicii de 
alimentare cu apă şi de canalizare care 
exploatează un sistem privat. 

Definiţie introdusă la solicitarea 
Ministerului Justiţiei.(Plx 526/2013) 

13. Art. 7 
 (1)Serviciul de alimentare 
cu apă şi de canalizare se 
înfiinţează, se organizează şi 
funcţionează pe baza 
următoarelor principii: 
a)securitatea serviciului; 
b)tarifarea echitabilă; 
c)rentabilitatea, calitatea şi 
eficienţa serviciului; 
 
 
 
d)transparenţa şi 
responsabilitatea publică, 
incluzând consultarea cu 
patronatele, sindicatele, 
utilizatorii şi cu asociaţiile 
reprezentative ale acestora; 
e)continuitatea din punct de 
vedere cantitativ şi calitativ; 
f)adaptabilitatea la cerinţele 
utilizatorilor; 
g)accesibilitatea egală a 
utilizatorilor la serviciul 
public, pe baze contractuale; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 

2. Articolul 7 alineatul (1), după litera 
c) se introduce o nouă literă, litera c1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
c1) solidaritatea utilizatorilor reflectată 
în strategia tarifară; 

Principiul solidarităţii utilizatorilor este 
specific politicii regionale în sectorul de 
apă. Prestarea serviciului de alimentare cu 
apă şi canalizare în zonele rurale în 
condiţii similare cu cele din zonele urbane, 
şi conform prevederilor legale, presupune 
costuri investiţionale şi de operare mult 
mai mari la nivelul unui locuitor din rural 
decât în urban. Prin organizarea regională 
a serviciului de apă şi canalizare, se 
asigură o distribuţie a costurilor între 
diverse zone, asigurând astfel o 
solidaritate între utilizatori. 
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h)respectarea 
reglementărilor specifice din 
domeniul gospodăririi 
apelor, protecţiei mediului şi 
sănătăţii populaţiei. 
(2)Principiile prevăzute la 
alin. (1) vor fi în mod 
obligatoriu cuprinse şi 
dezvoltate atât în 
regulamentul-cadru al 
serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare, cât şi în 
regulamentele serviciilor de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare aprobate la nivel 
local. 

 
14. Articolul 11 alin (1)  

(1) Consiliile locale, 
consiliile judeţene, 
Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti sau 
asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciul de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare, după caz, îşi 
stabilesc propriile strategii 
de dezvoltare şi funcţionare 
pe termen scurt, mediu şi 
lung a serviciului de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare, ţinând seama de 
planurile de urbanism şi 

 
 
 
 
 
 

_________ 

3. Articolul 11 alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  
(1) Consiliile locale sau asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciul de alimentare cu apă şi 
de canalizare, după caz, îşi stabilesc 
propriile strategii ale serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, 
corelate cu master planurile judeţene/ 
zonale ţinând seama de planurile de 
urbanism şi amenajare a teritoriului, 
programele de dezvoltare economico-
socială a unităţii administrativ-teritoriale, 
precum şi cu angajamentele asumate de 
România în domeniul protecţiei 
mediului. 

Modificare propusă pentru a asigura 
corelarea cu noile definiţii de la Art. 2. 
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amenajare a teritoriului, de 
programele de dezvoltare 
economico-socială a unităţii 
administrativ-teritoriale, 
precum şi de angajamentele 
internaţionale în domeniul 
protecţiei mediului. 

15.  
 
 
 
 
 

________ 

 
 
 
 
 
 

_________ 

4. La Articolul 11, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alineatul (11) 
cu următorul cuprins: 
(11) Consiliul  local / consiliile judeţene/ 
Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti îşi stabilesc master planuri 
judeţene/zonale pentru serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, 
corelate cu planurile de urbanism şi 
amenajare a teritoriului, programele de 
dezvoltare economico-socială a unităţii 
administrativ-teritoriale, precum şi cu 
angajamentele asumate de România în 
domeniul protecţiei mediului. 

 
Modificare propusă pentru a asigura 
corelarea cu noile definiţii de la Art. 2, 
privind Master Planul Judeţean şi 
responsabilitatea elaborării şi aprobării 
acestora, similar cu strategiile locale 
pentru dezvoltarea serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare 
 
 
 
 

16. Art. 11 
…………………………….. 
 (3)  În vederea asigurării 
continuităţii serviciului şi 
funcţionării sistemului de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare în condiţii de 
siguranţă şi la parametrii 
ceruţi prin normele şi 
prescripţiile tehnice, 
autorităţile administraţiei 
publice locale, respectiv 
asociaţiile de dezvoltare 

 
 
 
 
 
 
 

_________ 

5. Articolul 11, alineatul (3) se modifică 
şi va avea următorul cuprins 
 (3) În vederea asigurării continuităţii 
serviciului şi funcţionării sistemului de 
alimentare cu apă şi de canalizare în 
condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi 
prin normele şi prescripţiile tehnice, 
autorităţile administraţiei publice locale, 
respectiv asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară, au responsabilitatea 
planificării şi urmăririi execuţiei lucrărilor 
de investiţii, în corelare cu propriile 
strategii ale serviciului de alimentare cu 

 
Idem 
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comunitară, au 
responsabilitatea planificării 
şi urmăririi execuţiei 
lucrărilor de investiţii în 
acest scop vor întocmi 
programe directoare privind 
obiectivele de investiţii, 
bazate pe planificarea 
multianuală a investiţiilor şi 
ţinându-se seama de etapele 
procesului bugetar, în 
conformitate cu 
reglementările legale. 

apă şi canalizare şi planurile de 
urbanism general. 
În acest  scop vor întocmi programe de 
investiţii multianuale de reabilitare, 
extindere şi modernizare a sistemelor de 
apă şi canalizare existente, precum şi de 
înfiinţare de noi sisteme la nivelul unităţii 
administrative teritoriale bazate pe 
planificarea multianuală a investiţiilor şi 
ţinându-se seama de etapele procesului 
bugetar, în conformitate cu reglementările 
legale, corelate cu planurile de investiţii 
din master planurile judeţene/zonale. 

17.  
 
 
 
 
 
 
 

_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 

6.La articolul 11, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul (4) 
cu următorul cuprins: 
 (4) - Asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară având ca obiect de 
activitate serviciul de alimentare cu apă şi 
de canalizare elaborează şi aprobă 
propriile strategii doar pentru aria de 
competenţă a unităţilor administrativ-
teritoriale membre, chiar atunci când 
judeţul este membru al asociaţiei, fără a 
afecta serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare  al acelor unităţi administrativ-
teritoriale din judeţ care nu sunt membre 
ale asociaţiei, însă luând în considerare 
master planul judeţean/zonal privind acest 
serviciu, pentru a asigura coerenţa 
dezvoltării serviciului şi a investiţiilor în 
infrastructura aferentă serviciului.” 

Această prevedere are ca scop clarificarea 
problemelor ce au apărut în practică pentru 
acele ADI cu operatori regionali din 
proiectele POS, care nu acoperă toate 
UAT din judeţ ca zonă de operare, însă s-
au văzut în situaţia de a elabora strategii 
sau master plan la nivel judeţean, 
interferând astfel cu competenţele unor 
UAT ne-membre. 

18. Articolul 12,  
 

 
 

7. La articolul 12, literele a), d), şi i) ale 
alineatul (1) se modifică şi vor avea 
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(1) În exercitarea atribuţiilor 
ce le revin autorităţile 
administraţiei publice locale 
adoptă hotărâri sau emit 
dispoziţii, după caz, 
privitoare la: 
 
a) aprobarea programelor de 
reabilitare, extinderea şi 
modernizarea sistemelor 
existente, precum şi a 
programelor de înfiinţare a 
unor noi sisteme de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare, în condiţiile legii; 
 
……………………… 
 
d) asocierea intercomunitară 
în vederea înfiinţării şi 
exploatării în comun a 
serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare şi pentru 
realizarea investiţiilor în 
infrastructura aferentă 
acestuia; 
 
 
 
 
i) aprobarea  preţurilor, 
tarifelor şi  taxelor  speciale  
pentru  serviciul  de  
alimentare cu apă şi de 

_________ următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
a) aprobarea strategiilor locale ale 
serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare şi a programelor multianuale 
de reabilitare, extinderea şi modernizarea 
sistemelor existente, precum şi a 
programelor de înfiinţare a unor noi 
sisteme de alimentare cu apă şi de 
canalizare, în condiţiile legii; 
 
 
 
 
d) asocierea cu alte unităţi administrativ-
teritoriale în vederea gestionării în sistem 
regional a serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare, respectiv înfiinţării şi 
exploatării în comun a sistemelor publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare şi 
pentru realizarea investiţiilor în 
infrastructura aferentă acestora, inclusiv 
prin accesarea fondurilor publice alocate 
programelor de investiţii aflate în 
derulare; 
....................... 
i) aprobarea  preţurilor şi tarifelor  pentru  
serviciul  de  alimentare cu apă şi de 
canalizare, cu respectarea metodologiei de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificare propusă pentru a asigura 
corelarea cu noile definiţii de la Art. 2 şi 
clarificarea relaţiilor între documentele 
existente pentru serviciul reglementat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificare propusă pentru a asigura 
corelarea cu noile definiţii de la Art. 2, 
precum şi cu aspectele legate de 
regionalizarea sectorului de apă. 
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canalizare, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare 
 

stabilire, ajustare sau modificare a 
preţurilor/tarifelor în vigoare elaborată de 
A.N.R.S.C., în cazul în care finanţarea 
proiectelor de investiţii în infrastructura 
de apă se realizează prin fonduri publice 
acordate de la bugetul local şi/sau din alte 
surse decât cele de la bugetul de stat 
şi/sau din fonduri nerambursabile;  
 
 

19.  
 
 
 
 
 
 

________ 

 
 
 
 
 
 
 

_________ 

8. La articolul 12 alineatul (1), după 
litera  k) se introduc 2 noi litere, literele  
l) şi  m) , cu urmatorul cuprins :  
 
l) elaborarea şi aprobarea strategiei de 
tarifare pentru serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare, în cazul în care 
finanţarea proiectelor de investiţii în 
infrastructura de apă se asigură, integral 
sau în parte, prin fonduri publice acordate 
de la bugetul de stat şi/sau din fonduri 
nerambursabile.  
m) stabilirea de măsuri de protecţie 
socială pentru plata serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi 
acordarea de ajutoare lunare de la bugetul 
local pentru persoanele din 
locuinţele/gospodăriile populaţiei la care 
este depăşită rata de suportabilitate, în 
condiţiile legii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Art. 15 
…………………………….. 
2)Autorităţile administraţiei 

 
_________ 

9.La articolul 15, litera b) a alineatului 
(2), se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

UAT/ADI au obligaţia de a controla 
legalitatea modului de utilizare a 
resurselor fondului IID, precum şi în 
vederea prevenirii supracompensării 
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publice locale au, în 
raporturile cu operatorii, 
dreptul şi obligaţia să 
monitorizeze şi să 
controleze: 
…………………………….. 
b) încadrarea profitului 
operatorului în limitele 
minime şi maxime 
negociate; 

b) încadrarea profitului operatorului în 
limitele minime şi maxime negociate şi 
modul de utilizare a Fondului de 
Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare 
(Fondul IID) în condiţiile legii; 

prestării serviciului economic de interes 
general. 

21. Art.19 
……………………………. 
 
(2) Gestiunea directă se 
realizează prin intermediul 
unor operatori de drept 
public, aşa cum aceştia au 
fost definiţi la art. 29 alin. 
(2) din Legea nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, înfiinţaţi la 
nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale în 
baza hotărârilor adoptate de 
autorităţile deliberative ale 
acestora. 

La articolul 19 alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 (2) Gestiunea directă se realizează 
prin intermediul unor operatori de 
drept public, aşa cum aceştia au fost 
definiţi la art. 28 alin. (2) din Legea 
nr. 51/2006, republicată, înfiinţaţi 
la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale în baza hotărârilor 
adoptate de autorităţile deliberative 
ale acestora. 

 

10. La articolul 19, alineatul  (2) se 
modifică şi are următorul cuprins: 
 
(2) Gestiunea directă se realizeaza numai 
prin intermediul unor operatori de drept 
public aşa cum sunt definiţi la art. 28 
alin.(2) lit.c. din Legea nr. 51/2006, 
republicată, cu completările ulterioare. 

Întrucât furnizarea serviciului de apă şi 
canalizare necesită un anumit nivel de 
specializare în ceea ce priveşte furnizarea 
serviciului de apă şi canalizare, precum şi 
asigurarea unui sistem de tarifare unitar, se 
propune ca acest serviciu să poată fi 
furnizat doar prin structuri cu presonalitate 
juridică. 
Organizarea serviciului de apă şi 
canalizare prin structuri nejuridice nu 
permite stabilirea tarifului prin includerea 
aceloraşi tipuri de costuri în tarif.  
Acest fapt duce la o lipsă de atractvitate a 
fondurilor existente prin programele cu 
finanţare europeană, în special cele care 
promovează furnizarea apei în sistem 
regional. 

22. Art. 26 
…………………………. 
(4)Operatorii având statut de 
societăţi comerciale cu 
capital al unităţilor 
administrativ-teritoriale sunt 
subordonaţi autorităţilor 
administraţiei publice locale 

 
 
 
 
 

___________ 

11. La articolul 26, alineatul (4) se 
abrogă. 

Se propune abrogarea, privatizarea putând 
fi posibilă în condiţiile legislaţiei 
specifice, fără a fi necesară o prevedere în 
acest sens MFE şi ARA. 
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şi pot fi privatizaţi în 
condiţiile legii, cu condiţia 
păstrării obiectului de 
activitate cel puţin 5 ani de 
la data privatizării. 

23. Art. 27 
 
…………………………… 
 
(2) Dreptul de servitute se 
exercită pe toată durata 
existenţei sistemelor de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare, pentru executarea 
lucrărilor necesare 
întreţinerii şi exploatării 
sistemelor respective. 
Exercitarea dreptului de 
servitute asupra 
proprietăţilor afectate de 
sistemul de alimentare cu 
apă şi de canalizare se 
realizează cu titlu gratuit pe 
toată durata existenţei 
acestuia. Dacă, cu ocazia 
intervenţiilor pentru 
retehnologizări, reparaţii, 
revizii, avarii, se produc 
pagube proprietarilor din 
vecinătatea sistemelor de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare, operatorii au 
obligaţia să le plătească 
acestora despăgubiri, în 

La articolul 27 alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 (2) Dreptul de uz şi dreptul de 
servitute se exercită pe toată durata 
existenţei sistemelor de alimentare 
cu apă şi de canalizare, pentru 
executarea lucrărilor necesare 
întreţinerii şi exploatării sistemelor 
respective. Exercitarea dreptului de 
uz şi de servitute asupra 
proprietăţilor afectate de sistemul de 
alimentare cu apă şi de canalizare se 
realizează cu titlu gratuit pe toată 
durata existenţei acestuia. Dacă, cu 
ocazia intervenţiilor pentru 
retehnologizări, reparaţii, revizii, 
avarii, se produc pagube 
proprietarilor din vecinătatea 
sistemelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare, operatorii au obligaţia să 
le plătească acestora despăgubiri, în 
condiţiile legii. Proprietarul terenului 
afectat de exercitarea dreptului de 
servitute va fi despăgubit pentru 
prejudiciile cauzate. Cuantumul 
despăgubirii se stabileşte prin 
acordul părţilor sau, în cazul în care 
părţile nu se înţeleg, cuantumul se 

12. La articolul 27, alineatul  (2) se 
modifică şi va avea  următorul cuprins 
 
 
(2) Dreptul de trecere pentru utilităţi 
asupra terenurilor afectate de lucrările 
de execuţie, reabilitare, întreţinere şi 
exploatare a sistemelor de alimentare 
cu apă şi de canalizare se exercită pe 
toată durata existenţei acestor sisteme, 
indiferent de titularii dreptului de 
proprietate, astfel: 
a) cu titlu gratuit, în cazul terenurilor 
aparţinând proprietăţii publice sau 
private a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale; 
b) cu justă despăgubire, în cazul 
terenurilor aparţinând unor persoane 
fizice sau juridice de drept privat 
afectate de execuţia noilor lucrări de 
investiţii.  
 
 

Prevederea nou introdusă vizează 
clarificarea modului în care prevederile 
Codului Civil, Art 621 se aplică în funcţie 
de tipul de proprietate: publică sau privată 
a statului sau privată a persoanelor fizice 
(în toate cazurile, proprietarul are dreptul 
la plata unei despăgubiri juste). 
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condiţiile legii. Proprietarul 
terenului afectat de 
exercitarea dreptului de 
servitute va fi despăgubit 
pentru prejudiciile cauzate. 
Cuantumul despăgubirii se 
stabileşte prin acordul 
părţilor sau, în cazul în care 
părţile nu se înţeleg, 
cuantumul se stabileşte prin 
hotărâre judecătorească. 
 

stabileşte prin hotărâre 
judecătorească.” 

24.  
 
 
 
 
 

_________ 

 

 

 

 

_________ 

 

13. La articolul 27, după alineatul  (2)  
se introduce un nou alineat, alineatul 
(21), cu urmatorul cuprins: 
 
 (21)  În cazul în care in timpul 
lucrărilor de intervenţie pentru 
retehnologizări, reparaţii, revizii, 
înlăturare avarii se produc pagube, 
operatorii au obligaţia să plătească 
aceste despăgubiri în condiţiile legii. 
Cuantumul despăgubirilor se stabileşte 
prin acordul părţilor sau, în cazul în 
care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre 
judecătorească 

 

25.  
 
 
 
 
 

_________ 

 
 
 
 
 
 

__________ 

14. La articolul 27, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul (5) 
cu următorul cuprins: 
 
 
 (5) Operatorii regionali/operatorii care îşi 
desfăşoară activitatea în mai multe 
localităţi pot înfiinţa  sedii secundare în 
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localităţile unde deservesc mai mult de 
30.000 de locuitori. 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 
 

26. Art. 28 
.............................................. 
 
(2)Sunt consideraţi 
utilizatori individuali ai 
serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare şi 
persoanele fizice sau juridice 
care nu au branşament 
propriu de apă potabilă, 
respectiv racord propriu de 
canalizare, dacă există 
condiţii tehnice pentru 
delimitarea/separarea 
instalaţiilor între utilizatori, 
pentru individualizarea 
consumurilor şi pentru 
încheierea contractului de 
furnizare/prestare a 
serviciului în nume propriu. 
 

La articolul 28, alineatul (2) se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. La articolul 28, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
(2)  Sunt consideraţi utilizatori individuali 
ai serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi persoanele fizice sau juridice 
din imobile tip condominiu care au 
executat, pe cheltuiala lor, branşamente 
proprii de apă potabilă, în amonte de 
contorul de branşament al 
condominiului. Noţiunea de amonte 
corespunde sensului de curgere a apei 
în instalaţii, dinspre operator spre 
utilizator. 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 

 

27.  
 
 
 
 

_________ 

 
 
 
 
 

_________ 

16.  La articolul 28, după alineatul (3), 
se introduc patru noi alineate, 
alineatele (4)-(7), cu următorul 
cuprins: 
 
„(4) Branşamentele proprii de apă se 

 
 
 
 
 
 
 
(4) Potrivit Legii nr. 51/1996, este 
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execută de către utilizatorii individuali 
in condiţiile legii şi a avizului de 
branşare emis de operator. Realizarea 
de branşamente proprii de apă în 
imobilele de tip condominiu fără avizul 
operatorului atrage răspunderea 
contravenţională, administrativă sau 
penală, după caz, atât pentru utilizator, 
cât şi pentru executantul lucrării. 
 
Autor: deputat PNL - Manea Victor  
 
(5) Evacuarea apelor uzate de la 
utilizatorii individuali din imobilele de 
tip condominiu care şi-au realizat 
branşamente proprii de apă se face la 
instalaţiile interioare comune de 
canalizare.  
Nici un proprietar nu are dreptul să 
restricţioneze exercitarea folosinţei de 
către ceilalţi coproprietari a 
instalaţiilor comune de canalizare. 

Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic 
Comisia pentru industrii şi servicii; 
 
(6) În condominiile în care instalaţia  
interioară de distribuţie a apei calde 
este realizată în sistem vertical, 
consumul de apă rece pentru apa caldă 
de consum înregistrat de contorul de 
energie termică de la branşament se 
facturează către asociaţie şi se 

obligatorie obţinerea autorizaţiei de 
construire în cazul în care se execută 
modificări la instalaţiile de alimentare cu 
apă şi la  branşamentul condominiului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Apele uzate de la utilizatorii care şi-au 
executat branşamente proprii de apă 
trebuie evacuate la  reţeaua comună de 
canalizare a condominiului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Pentru a nu fi obligaţi utilizatorii să 
execute branşamente proprii şi de apă 
caldă, pentru individualizarea consumului 
de apă rece pentru apa caldă consumată. 
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repartizează de către administrator pe 
fiecare proprietate, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
(7)Branşamentul propriu până la contor,
inclusiv contorul, se predau cu titlu 
gratuit, autorităţii administraţiei 
publice locale. Recepţia şi preluarea 
branşamentului ca mijloc fix se 
realizează de către autoritatea 
administraţiei publice locale conform 
legislaţiei în vigoare. Contorul de 
branşament propriu se amplasează în 
punctul de delimitare a instalaţiilor din 
punct de vedere al proprietăţii, care 
reprezintă şi locul în care se realizează 
efectiv furnizarea serviciului de către 
utilizatorul individual. Darea în 
funcţiune a branşamentului propriu de 
apă se face după încheierea 
contractului de furnizare/prestare a 
serviciului în nume propriu, în 
conformitate cu prevederile din 
contractul-cadru aprobat de 
A.N.R.S.C. 
Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Obligă operatorul de apă să preia de la 
utilizatori branşamentul şi contorul propriu 
de apă pentru a fi exploatate, întreţinute şi 
verificate metrologic conform 
normativelor în vigoare. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Art. 31   17. La articolul 31, după alineatul (1)  
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 (1)Furnizarea/prestarea 
serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare se 
realizează numai pe bază de 
contract de 
furnizare/prestare, care poate 
fi individual sau colectiv. 
 

Nemodificat se introduc opt noi alineate, alineatele 
(11) şi  (18), cu următorul cuprins: 
 
(11) In vederea trecerii la încheierea 
contractelor individuale, contractul de 
furnizare/prestare a serviciului încheiat 
cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, 
la cererea acestuia, numai cu acordul 
scris al tuturor proprietarilor, exprimat 
prin hotărârea adunării generale a 
asociaţiei luată cu unanimitate de 
voturi, şi după achitarea la zi a tuturor 
debitelor datorate către operator. 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 

 

29.  
 
 
 
 
 
 
 

_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 

(12) În condominiile cu sistem de 
distribuţie verticală a apei reci/calde 
este admisă încheierea de contracte 
individuale de furnizare/prestare a 
serviciului dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 

a) în toate locurile de consum a 
apei reci şi a apei calde din 
proprietatea individuală, se montează 
pe cheltuiala utilizatorului, numai 
contoare de apă cu citire la distanţă 
care sunt utilizate ca aparate de 
măsură a consumului individual şi se 
verifică metrologic la scadenţă; 

b) în toate proprietăţile 

12)Reglementează condiţiile tehnice şi 
juridice care trebuie îndeplinite pentru 
încheierea contractelor individuale în 
condominiile cu distribuţie verticală a 
apei. 
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individuale din condominiu se 
montează, cu avizul operatorului, 
acelaşi tip de contor; 

c) certificatele metrologice 
emise de producător/laboratorul 
autorizat metrologic pentru contoarele 
de apă cu citire la distanţă montate în 
toate proprietăţile individuale se 
predau operatorului. 
 
Autor: Comisia pentru mediu si echilibru 
ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 

30.  
 
 
 
 
 
 
 

_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 

(13) În condominiile cu sistem 
de distribuţie orizontală a apei reci 
este admisă încheierea de contracte 
individuale de furnizare/prestare a 
serviciului, dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 

a) contorul de apă aferent 
proprietăţii individuale este utilizat ca 
aparat de măsură a consumului 
individual şi se verifică metrologic la 
scadenţă, pe cheltuiala utilizatorului; 

b) în condominiile în care apa 
caldă este distribuită în sistem vertical, 
pe lângă condiţiile de la lit. a), 
utilizatorii trebuie să mai asigure, pe 
cheltuiala lor, montarea de contoare 
de apă cu citire la distanţă în toate 
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locurile de consum a apei calde din 
proprietatea individuală; în toate 
proprietăţile individuale din 
condominiu se montează, cu avizul 
operatorului, acelaşi tip de contor care 
este utilizat ca aparat de măsură a 
consumului individual de apă caldă şi 
se verifică metrologic la scadenţă; 

c) certificatele metrologice 
emise de producător/laboratorul 
autorizat metrologic pentru contoarele 
de apă aferente proprietăţilor 
individuale şi, după caz, pentru 
contoarele de apă caldă cu citire la 
distanţă montate în proprietăţile 
individuale se predau operatorului. 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 
 

31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_________ 

 
 
 
 
 
 

_________ 

(14) Indiferent de sistemul de 
distribuţie a apei în condominiu, 
contractarea individuală a 
furnizării/prestării serviciului cu 
utilizatorii din condominiu se face în 
punctul de delimitare dintre reţeaua 
publică şi instalaţia interioară a 
condominiului, respectiv contorul 
montat la branşamentul 

14) Operatorul trebuie să asigure 
parametrii de furnizare a apei la nivel de 
branşament indiferent de sistemul de 
distribuţie a apei din condominiu (vertical 
sau orizontal) 
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condominiului, pentru alimentarea cu 
apă, şi căminul de racord, pentru 
preluarea la canalizare. 

 
Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 
 

32.  
 
 
 
 

_________ 

 
 
 
 
 

_________ 

     (15) Contractele individuale de 
furnizare/prestare a serviciului cu 
utilizatorii din condominiu se încheie 
cu operatorul, iar contractul încheiat 
cu asociaţia de proprietari/locatari 
încetează de drept numai după 
achitarea la zi de către utilizatorul 
colectiv a tuturor debitelor datorate 
operatorului. 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii; 
 

Pentru mai multa claritate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   33.  
 
 
 
 

__________ 

 
 
 
 
 

__________ 

(16) Principalele obligaţii ale 
operatorului în raport cu utilizatorii  
din condominiu în cazul încheierii de 
contracte individuale de 
furnizare/prestare a serviciului sunt: 

a) să asigure la branşamentul 
condominiului parametrii de calitate a 
apei potabile; 
          b) să repartizeze pe fiecare 
unitate imobiliară consumul de apă 
înregistrat de contorul montat la 

16) Repartizarea consumului de apă devine 
obligaţie a operatorului şi nu a asociaţiei. 
Reglementează modul de repartizare a 
consumului de apă între proprietari, în 
funcţie de indicaţiile contoarelor montate 
în apartament. 
Interzice  întreruperea furnizării apei la 
nivel de condominiu în cazul neachitării 
facturilor individuale. 
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branşamentul condominiului; diferenţa 
dintre consumul înregistrat de contorul 
de branşament şi suma consumurilor 
individuale se repartizează egal pe 
unitate imobiliară şi se facturează 
individual; 

 
Autor: deputat PNL - Manea Victor  
 
           c)să emită lunar factură fiecărui 
utilizator; factura va cuprinde şi o 
rubrică cu termenele de scadenţă ale 
tuturor contoarelor pentru care 
utilizatorul trebuie să asigure, pe 
cheltuiala sa, verificarea periodică 
metrologică; 
           d) să factureze în sistem pauşal 
utilizatorii care nu asigură montarea 
contoarelor de apă în toate locurile de 
consum aferente proprietăţii 
individuale sau care nu verifică 
metrologic contoarele la termenul de 
scadenţă ori nu înlocuiesc toate 
contoarele respinse metrologic; 

  e) să nu sisteze furnizarea/prestarea 
serviciului la nivel de condominiu în 
caz de neplată a facturilor individuale. 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; 
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Comisia pentru industrii şi servicii; 
 

 34.  
 
 
 
 
 
 
 

_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 

(17)  Principalele obligaţii ale 
utilizatorilor din condominiu în cazul 
încheierii  de contracte individuale de 
furnizare/prestare a serviciului sunt: 

a) să suporte proporţional cu 
cota parte indiviză cheltuielile de 
administrare, întreţinere şi reparare a 
instalaţiilor comune de alimentare cu 
apă şi de canalizare din condominiu; 

b) să plătească până la 
termenul de scadenţă facturile 
individuale emise de operator; 

c) să suporte cheltuielile de 
montare, verificare periodică 
metrologică şi înlocuire a contoarelor 
de apă aferente proprietăţii 
individuale; 

d) să înlocuiască contoarele de 
apă cu citire la distanţă numai cu 
contoare de acelaşi tip şi să comunice 
operatorului, în termen de cel mult 48 
de ore, seria şi indexul contorului nou 
împreună cu seria şi indexul contorului 
înlocuit; 

e) să permită accesul 
operatorului pe proprietatea sa,  în 
cazul suspiciunii de fraudă,  pentru 
verificarea integrităţii contoarelor şi a 

17) Reglementează 
raporturile juridice dintre utilizator şi 
operator ce trebuie stipulate în contractele 
individuale. 
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funcţionării instalaţiilor interioare de 
apă, în termen de cel mult 48 de ore de 
la solicitare, sub sancţiunea facturării 
în sistem pauşal în 5 zile de la 
notificarea scrisă; utilizatorul 
individual nu este exceptat şi de la 
aplicarea altor sancţiuni prevăzute de 
lege în cazul în care se constată 
violarea sigiliilor aplicate contoarelor 
sau robinetelor, sau orice alte acţiuni 
care pot denatura corectitudinea 
consumului înregistrat de contor. 
 
Autori:  
deputat UNPR - Ţigăeru Roşca Laurenţiu 
deputat  PNL -  Manea Victor 

 
 
 

   35.  
 
 

_________ 

 
 
 

__________ 
 
 
 
 

      (18) Contractul individual de 
furnizare/prestare a serviciului care se 
încheie cu utilizatorii din imobilele de 
tip condominiu se elaborează de către 
operator, prin corelarea obligaţiilor 
prevăzute la alin. (16) şi (17) pe 
structura contractului-cadru aprobat 
de A.N.R.S.C. Contractul va cuprinde 
şi clauze referitoare la modalitatea de 
determinare şi plată a cantităţilor de 
ape uzate şi meteorice, după caz. ” 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 
 

18) Operatorii trebuie să încheie contracte 
individuale cu utilizatorii cu respectarea 
prevederilor din contractul-cadru elaborat 
de A.N.R.S.C. 
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36. Art.31 
 

1. La articolul 31, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
………………………………………
…… 
„(2) Operatorii pot solicita încheierea 
de convenţii individuale în baza 
metodologiei de repartizare şi 
facturare individuală a consumului 
de apă înregistrat la branşamentul 
condominiului, elaborate şi aprobate 
de autoritatea administraţiei publice 
locale, iar utilizatorii pot solicita, 
în nume propriu, încheierea de 
contracte de furnizare/prestare cu 
operatorii”. 

 18. Nemodificat  

37. Art.31 
 
 (3) Convenţiile de facturare 
individuală se pot încheia 
numai în următoarele 
condiţii cumulative: 
 
a) în baza hotărârilor 
adoptate de autorităţile 
deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale; 
 
 
b) la nivelul întregului 
imobil/asociaţiei; 
 
 
 

 
2.La alineatul (3), litera b) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
„b) la nivelul imobilului din cadrul 
asociaţiei de proprietari, cu 
acceptul scris a 50 % plus unu 
dintre propietarii imobilului 
respectiv”; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 

 
 
 
(3) Din punct de vedere juridic nu se poate 
emite o factură fără existenţa unui 
contract/convenţii. 
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c) cu respectarea 
prevederilor contractului-
cadru*)de furnizare/prestare a 
serviciului. 

 
 
 
 
Nemodificat 
 

 
 
 
 
Nemodificat 
 

38.  
 
 
 

_______ 

3. După alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alin. (31), cu 
următorul cuprins: 
 
„(31) La cererea persoanelor fizice 
sau juridice, membri ai asociaţiei 
de proprietari, se pot încheia 
contracte individuale de prestări 
servicii privind furnizarea apei 
reci şi de canalizare direct cu 
furnizorul de servicii. În cazul 
furnizării apei reci, se va executa 
racord separat de cel existent al 
asociaţiei de proprietari, conform 
legislaţiei în vigoare aferente 
utilizatorilor individuali”. 
 

Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 
 

(31) a fost preluat la art. 28 alin. (4)-(7) 
 
 

39. Art.31 
 
(5)Utilizatorii au obligaţia de 
a respecta clauzele 
contractului de 
furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare, inclusiv 

 
 
Nemodificat 
 

19.  La articolul 31, după alineatul (5) 
se introduce un nou alineat, alinatul 
(51), cu următorul cuprins: 
 
(51) Utilizatorii, persoane fizice sau 
juridice, inclusiv cele care au sisteme 
proprii de alimentare cu apă, au 
obligaţia de a se racorda la sistemele 

 
 
 
 
 
În conformitate de angajamentul asumat 
de România prin Tratatul de aderare la 
UE, prin care s-a declarat întreg teritoriul 
României ca zonă sensibilă. 
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prevederile regulamentului 
serviciului. 

publice de canalizare existente sau nou 
înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de 
epurare avansată care respectă 
condiţiile de descărcare a apelor 
epurate în mediul natural.  
 

40. Art. 31 
 
……………………………. 
 
(7) Neachitarea facturii în 
termen de 30 de zile de la 
data scadenţei atrage după 
sine penalităţi de întârziere, 
după cum urmează: 
a) penalităţile sunt egale cu 
nivelul dobânzii datorate 
pentru neplata la termen a 
obligaţiilor bugetare, 
stabilite conform 
reglementărilor legale în 
vigoare; 
b) penalităţile se datorează 
începând cu prima zi după 
data scadenţei; 
c) valoarea totală a 
penalităţilor nu poate depăşi 
cuantumul debitului şi se 
constituie venit al 
operatorului. 

 
 
 
 
Nemodificat 

20. La articolul 31, după alineatul (7) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(71) cu următorul cuprins: 
(71) Factura individuală pentru 
serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare constituie titlu executoriu. ” 

Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 

 
 
 
 
Operatorul nu mai merge în instanţă 
pentru confirmarea debitului, printr-o 
hotărâre judecătorească. 
 
 
 

   41. Art. 31 
 
(10) În cazul imobilelor 
condominiale existente, 

 
 
Nemodificat 
 

  21. La articolul 31, după alineatul 
(10), se introduc două noi alineate, 
alineatele (11) şi (12), cu următorul 
cuprins: 
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individualizarea 
consumurilor de apă rece în 
vederea repartizării pe 
proprietăţi/apartamente 
individuale a costurilor 
aferente se realizează, în 
funcţie de mod ui de 
proiectare şi realizare al 
instalaţiei interioare de 
distribuţie adoptat, astfel: 
a)prin contoare individuale 
montate pe racordul propriu 
la intrarea în fiecare 
apartament sau spaţiu cu altă 
destinaţie-în cazul 
distribuţiei interioare 
orizontale; 
b)cu ajutorul repartitoarelor 
de costuri montate pe 
racordurile 
aparatelor/dispozitivelor de 
consum aferente fiecărui 
apartament sau spaţiu cu altă 
destinaţie - în cazul 
distribuţiei interioare 
verticale. 
 
 
 
 

_________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(11) În cazul condominiilor existente, 
trecerea de la distribuţia verticală la 
distribuţia orizontală a apei în 
condominiu se face cu acordul scris al 
tuturor deţinătorilor cu orice titlu al 
spaţiilor din cadrul condominiului şi pe 
cheltuiala acestora, exprimat prin 
hotărârea adunării generale a asociaţiei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) Fiecare imobil de tip condominiu  
este alimentat cu apă din reţeaua publică 
printr-un singur branşament de apă şi nu 
prin două. 
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_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________ 

luată cu unanimitate de voturi, în baza 
unei documentaţii tehnico-economice 
întocmită în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare şi a 
autorizaţiei de construire eliberată de 
autoritatea administraţiei publice 
locale. 
 
Autor: Autor: Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 
 
(12) Trecerea la distribuţia orizontală a 
apei în condominiu se face integral, 
pentru toate spaţiile cu destinaţie de 
locuinţă şi sau altă destinaţie, fiind 
interzisă repartizarea consumului în 
ambele sisteme de distribuţie. ” 

Autor: Autor: Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12)La branşamentul condominiului se 
montează un singur contor, care 
înregistrează consumul de la 
apartamentele şi nu defalcat pe sisteme de 
distribuţie. 
 

  42. Art.32 
 
 (2)Măsura debranşării de la 
reţeaua publică se poate lua 
numai în urma unei 
notificări prealabile adresate 
utilizatorului restant şi se 
poate pune în aplicare după 

 
 
Nemodificat 

22. La articolul 32, după alineatul (2) se 
introduce un alineat nou, alineatul (21)  
cu următorul cuprins: 
 
 
(21) Reluarea  furnizării/prestării 
serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare către utilizator se face după 

 
 
 
 
 
 
Utilizatorul trebuie să beneficieze de 
reluarea furnizării apei după plata 
debitelor restante, fără a fi obligat să 
încheie un nou contract. 
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5 zile lucrătoare de la data 
primirii acesteia; 
transmiterea se poate face 
prin curier sau prin scrisoare 
recomandată. Procedura de 
notificare se va considera 
îndeplinită şi în cazul unui 
eventual refuz de primire a 
acesteia din partea 
utilizatorului. 

 

achitarea sumelor facturate de 
operator conform prevederilor din 
contractul-cadru aprobat de 
A.N.R.S.C. 
 
Autor: Autor: Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 
 

 

  43. Art.32 
 
(4)Dacă în termen de 3 luni 
de la data debranşării nu se 
solicită reluarea 
furnizării/prestării 
serviciului, calitatea de 
Utilizator se pierde, iar 
reluarea furnizării/prestării 
serviciului se face ca pentru 
un nou utilizator, în baza 
unui nou contract de 
furnizare/prestare a 
serviciului. 
 

 
 
Nemodificat 

23. La articolul 32, alineatul (4) se 
abrogă. 

Autor: Autor: Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; 
Comisia pentru industrii şi servicii; 
 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 

44.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

24. La articolul 32 după alineatul (4) se 
introduc două noi alineate, alineatele 
(5)  şi (6), cu următorul cuprins: 
(5) Asociaţia de proprietari/locatari, în 
calitate de cedenţi, poate cesiona către 
operatori, în calitate de cesionari, în 
vederea recuperării, debitele utilizatorilor 
din imobilelele de tip condominiu cu o 
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__________ _________ vechime mai mare de 60 de zile, în cazul 
în care valoarea debitelor reprezintă cel 
mult 15% din valoarea lunară a facturii 
aferentă fiecărui branşament. 
Recuperarea acestor debite urmează a fi 
efectuată de către operatori inclusiv prin 
acţionarea utilizatorilor, în calitate de 
debitori cedaţi, în instanţele 
judecătoreşti/executare. 
(6) Operatorii/operatorii regionali nu au 
dreptul să sisteze furnizarea/prestarea 
serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare în imobilele de tip condominiu 
dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 
la alin.(5). 
 
Autor:  senator Haralambie VOCHIŢOIU 
 

45. Articolul 35, alin. (1)  
 
Finanţarea cheltuielilor de 
operare necesare funcţionării 
şi exploatării serviciului se 
asigură prin încasarea  de  la  
utilizatori,  pe  baza  
facturilor  emise  de  
operatori,  a  contravalorii  
serviciilor furnizate/prestate. 
 
 
 
 

 

 

Nemodificat 

25. La articolul 35, după alineatul (1) se 
introduc trei alineate noi, alineatele (11) 
- (13), cu următorul cuprins: 

(11) În cazul în care proiectele de investiţii 
în sistemele de alimentare cu apă şi de 
canalizare se dezvoltă prin fonduri publice 
asigurate, integral sau în parte, de la 
bugetul de stat şi/sau din fonduri 
nerambursabile, finanţarea serviciului se 
face prin aplicarea de către operator a 
preţului/tarifului unic şi a strategiei 
tarifare, care se fundamentează în 
conformitate cu Metodologia de analiză 
cost-beneficiu pentru investiţiile în 
infrastructura de apă, aprobată prin 

 
 
 
 
 
Această modificare este necesară pentru a 
stabili perioada minimă pentru stabilirea 
strategiei de tarifare. 
Politica tarifară a fost introdusă pentru a 
asigura sustenabilitatea investiţiilor în 
infrastrucură şi asigurarea operării  şi 
finanţarea unitară. 
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Hotărâre a Guvernului. 

(12) Strategia tarifară se elaborează de 
către unitatea adminsitrativ-teritorială 
/asociaţia de dezvoltare intercominitară 
pentru o perioadă de mimim 5 ani, se 
actualizeză ori de câte ori este necesar şi 
se aprobă şi se aprobă prin hotărâre  a 
autorităţii deliberative  a  unităţii  
administrativ-teritoriale  sau,  după  caz, 
prin hotărâre a fiecărei unităţi  
administrativ-teritoriale  membre a 
asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
cu obiect de activitate serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 
Strategia tarifară constituie condiţie de 
finanţare a proiectelor de investiţii în 
intrastructura de apă realizate din fonduri 
publice acordate de la bugetul de stat 
şi/sau din fonduri nerambursabile. 

(13) Stabilirea nivelului preţului/tarifului 
unic se aprobă, cu avizul A.N.R.S.C., prin  
hotărâre  a autorităţii deliberative  a  
unităţii  administrativ-teritoriale  sau,  
după  caz,  cu  respectarea mandatului  
încredinţat,  prin  hotărâre  a  adunării  
generale  a  asociaţiei  de  dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare. După stabilire, ajustările 
ulterioare ale preţului/tarifului unic se 
aprobă de către A.N.R.S.C. în 
conformitate cu strategia de tarifare şi cu 
formulele prevăzute în contractul de 
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delegare a gestiunii şi/sau în contractele 
de cofinanţare, anexe la contractul de 
delegare. 

46. Art. 35 
 
 
…………………………… 
(2) Preţurile  şi  tarifele  
pentru  plata  serviciului  de  
alimentare  cu  apă  şi  de  
canalizare  se 
fundamentează, se stabilesc, 
se ajustează, se modifică, se 
avizează şi se aprobă în 
condiţiile Legii nr. 51/2006, 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
 
 
 
 
Nemodificat 

26. La articolul 35, alineatul (2), partea 
introductivă a alineatul (5) şi alineatul 
(6) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

(2) Preţurile  şi  tarifele  pentru  plata  
serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  de  
canalizare   se stabilesc, se ajustează şi se 
modifică pe baza fişelor de fundamentare 
pe elemente de cheltuieli întocmite 
conform normelor metodologice elaborate 
de A.N.R.S.C. şi aprobate prin ordin  al 
preşedintelui acesteia. 
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47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 35  
 
…………………………….. 
(5) Stabilirea,  ajustarea  sau  
modificarea  preţurilor  şi  
tarifelor  se  aprobă  prin  
hotărâri  ale autorităţilor 
deliberative  ale  unităţilor  
administrativ-teritoriale  sau,  
după  caz,  cu  respectarea 
mandatului  încredinţat,  prin  
hotărâri  ale  adunărilor  
generale  ale  asociaţiilor  de  
dezvoltare intercomunitară  
cu  obiect  de  activitate  
serviciul  de  alimentare  cu  
apă  şi  de  canalizare,  în  
baza avizului de specialitate 
eliberat de A.N.R.S.C. şi cu 
condiţia respectării 
următoarelor cerinţe: 
a) asigurarea  
furnizării/prestării  
serviciului  la  nivelul  
indicatorilor  de  
performanţă  stabiliţi  de 
autorităţile  administraţiei  
publice  locale  şi  precizaţi  
în  hotărârea  de  dare  în  
administrare  ori  în 
contractul de delegare a 
gestiunii serviciului, după 
caz; 
b) realizarea,  pe  perioada  

 
 
 
 
 

 

 

(5) Stabilirea, ajustarea  sau  modificarea  
preţurilor  şi  tarifelor  pentru serviciile de 
alimentare cu apă şi de canalizare care se 
furnizează/prestează prin intermediul unei 
infrastructuri publice care se 
dezvoltă/extinde din alte surse de 
finanţare decât cele menţionate la alin. 
(11) se  aprobă  prin  hotărâri  ale 
autorităţilor deliberative  ale  unităţilor  
administrativ-teritoriale  sau,  după  caz,  
cu  respectarea mandatului  încredinţat,  
prin  hotărâri  ale  adunărilor  generale  
ale  asociaţiilor  de  dezvoltare 
intercomunitară  cu  obiect  de  activitate  
serviciul  de  alimentare  cu  apă  şi  de  
canalizare,  în  baza avizului de 
specialitate eliberat de A.N.R.S.C. şi cu 
condiţia respectării următoarelor cerinţe: 
 
 
 
 

 
 
 
Având în vedere că noile principii de 
stabilire a tarifului unitar pot duce la 
dificultăţi privind posibilitatea de a asigura 
plata tarifului pentru anumite pături 
sociale cu venituri scăzute, se introduce 
posibilitatea acordării de sprijin 
persoanelor defavorizate pentru plata 
facturii de apă potabilă şi apă uzată de 
către autorităţile locale prin intermediul 
unei subvenţii sociale care să asigure un 
volum minim de apă necesar pentru 
supravieţuirea la nivelul unei gospodării şi 
menţinerea sănătăţii publice. În plus, 
această măsură este strict necesară în 
condiţiile în care populaţia va fi 
impulsionată să se conecteze la sistemele 
de canalizare şi epurare şi poate contribui 
la limitarea pierderilor financiare pe care 
operatorii ar putea să le înregistreze odată 
cu extinderea ariei de operare. 
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angajată,  a  unui  raport  
calitate-cost  cât  mai  bun  
pentru  serviciul 
furnizat/prestat  şi  
asigurarea  unui  echilibru  
între  riscurile  şi  beneficiile  
asumate  de  părţile 
contractante; 
c) asigurarea exploatării, 
întreţinerii şi administrării 
eficiente a infrastructurii 
aferente serviciului şi a 
bunurilor aparţinând 
domeniului public sau privat 
al unităţilor administrativ-
teritoriale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art.35 
 
 
(6) Preţurile/tarifele  
operatorilor  economici  care  
produc  şi/sau  transportă  
apă  într-un  sistem  de 
alimentare  şi  o  livrează  în  
alt  sistem  de  alimentare  se  
vor  determina  în  baza  
elementelor  de cheltuieli 
aferente acestor activităţi, cu 
defalcarea preţurilor/tarifelor 
de producere şi transport. 
 
 
 

 

La articolul 35 alineatul (6) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(6) Preţurile/tarifele 
operatorilor/operatorilor economici 
care produc şi/sau transportă apă 
într-un sistem de alimentare şi o 
livrează în alt sistem de alimentare se 
vor determina în baza elementelor de 
cheltuieli aferente acestor activităţi, 
cu defalcarea preţurilor/tarifelor de 
producere şi transport.” 

  

 

(6)Preţurile/tarifele 
operatorilor/operatorilor economici care 
produc şi/sau transportă apă într-un sistem 
de alimentare şi o livrează în alt sistem de 
alimentare se vor determina în baza 
elementelor de cheltuieli aferente acestor 
activităţi, cu defalcarea preţurilor/tarifelor 
de producere şi transport.” 

 

Pentru a fi incluşi şi operatorii care 
exploatează sisteme publice 



 35 

Art.35 
 

La articolul 35, după alineatul (6) 
se introduce un nou alineat, alin. 
(61) cu următorul cuprins: 

„(61) Tarifele 
operatorilor/operatorilor economici 
care preiau apele uzate de la 
operatorii/ operatorilor economici 
care prestează servicii de canalizare 
în alte arii de operare, se vor 
determina în baza elementelor de 
cheltuieli aferente activităţilor de 
transport şi epurare ape uzate.” 

27. La articolul 35, după alineatul (6) se 
introduce un nou alineat, alineatul (61) 
cu următorul cuprins: 

„(61) Tarifele operatorilor/operatorilor 
economici care preiau apele uzate de la 
operatorii/ operatorilor economici care 
prestează servicii de canalizare în alte arii 
de operare, se vor determina în baza 
elementelor de cheltuieli aferente 
activităţilor de transport şi epurare ape 
uzate.” 

 
 
 
 
În mod similar ca la formarea preţului 
pentru serviciul de apă trebuie instituită 
aceeaşi regulă de formare a tarifului şi 
pentru serviciul de canalizare. 

49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Art.35 
 
 
 
(7) Dispoziţiile alin. (6) se 
aplică şi operatorilor ale 
căror preţuri/tarife se 
determină în baza unor 
reguli sau formule stabilite 
prin hotărâre a Guvernului, 
care livrează apă în afara 
ariei de operare către alţi 
operatori. După stabilirea 
preţurilor/tarifelor, ajustările 
ulterioare se vor efectua 
conform regulilor sau 
formulelor prevăzute în 
hotărâri ale Guvernului. 
(8) Preţurile prevăzute la 
alin.  (6)  se  aprobă  de  

La articolul  35 alineatele (7) şi (8)  
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

(7) Dispoziţiile alin. (6) şi alin. (61) 
se aplică şi operatorilor ale căror 
preţuri/tarife se determină în baza 
unor reguli sau formule stabilite în 
contractul de delegare sau prin 
hotărâre a Guvernului. După 
stabilirea preţurilor/tarifelor, 
ajustările ulterioare se vor efectua 
conform regulilor sau formulelor 
prevăzute în contractele de delegare 
sau în hotărârile de Guvern.” 

 
 
 
 (8) Preţurile/tarifele prevăzute la 
alin. (6), alin. (61) şi alin. (7) se 

28. La articolul  35, alineatele (7) şi (8)  
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

(7) Dispoziţiile alin. (6) şi alin. (61) se 
aplică şi operatorilor ale căror 
preţuri/tarife se determină în baza unor 
reguli sau formule stabilite în contractul 
de delegare sau prin hotărâre a 
Guvernului. După stabilirea 
preţurilor/tarifelor, ajustările ulterioare se 
vor efectua conform regulilor sau 
formulelor prevăzute în contractele de 
delegare sau în hotărârile de Guvern. 

 

 

 

„(8) Preţurile/tarifele prevăzute la alin. 
(6), alin. (61) şi alin. (7) se aprobă de 

 
 
 
 
În corelare cu noile prevederi de la alin. 
(61). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se extinde obligaţia practicării de 
preţuri/tarife aprobate de ANRSC şi la 



 36 

autoritatea  publică  locală 
sau asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciul de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare,după caz, şi se 
avizează de autoritatea de 
reglementare competentă, iar 
cele prevăzute la alin. (7) se 
aprobă de autoritatea de 
reglementare competentă. 

aprobă de autoritatea de 
reglementare competentă 

autoritatea de reglementare competentă. 

 

 

 

operatorii care furnizează apă în 
ansamblurile rezidenţiale.  

51. Art. 36 
 
 
 (2)În cazul gestiunii 
delegate, stabilirea, ajustarea 
sau modificarea preţurilor şi 
tarifelor se poate face şi pe 
baza unor reguli ori formule 
de calcul convenite prin 
contractul de delegare a 
gestiunii serviciului între 
autorităţile administraţiei 
publice locale sau, după caz, 
între asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară 
cu obiect de activitate 
serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare şi 
operator şi avizate de 
A.N.R.S.C. în acest caz, 
A.N.R.S.C. va aplica aceste 
reguli sau formule de 
ajustare pentru eliberarea 

 29. La articolul  36, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

 (2) În cazul gestiunii delegate, ajustarea 
sau modificarea preţurilor şi tarifelor se 
poate face şi pe baza unor reguli ori 
formule de calcul convenite prin 
contractul de delegare a gestiunii 
serviciului între autorităţile administraţiei 
publice locale sau, după caz, între 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 
cu obiect de activitate serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi 
operator şi avizate de A.N.R.S.C. În acest 
caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli 
sau formule pentru eliberarea avizului de 
specialitate sau pentru aprobarea 
ajustării propuse de operator, după 
caz, conform competenţelor prevăzute 
de art. 35 alin. (13) din prezenta lege. 

 

 
 
 
 
 
Pentru corelare cu modificările propuse la 
art. 13 din lege, privind modalitatea de 
aprobare a ajustării tarifelor propuse de 
către operator pe baza strategiei de tarifare 
aprobate de către autorităţile locale / ADI. 
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avizului de specialitate. 

52. Art. 39 alin. (2)  
(2) Constituie infractiune 

si se sanctioneaza cu 
inchisoare de la 3 luni la 2 
ani sau cu amenda de la 
30.000 lei la 50.000 lei 
urmatoarele fapte: 
      a) distrugerea, 
deteriorarea si manevrarea 
neautorizata a stavilarelor, 
gratarelor, vanelor, a altor 
constructii si instalatii 
hidrotehnice aferente 
sistemelor de alimentare cu 
apa si de canalizare, care 
afecteaza siguranta 
serviciilor, functionarea 
normala si integritatea 
sistemelor de alimentare cu 
apa si de canalizare si 
produc efecte sau prejudicii 
materiale grave; 
b) impiedicarea accesului la 
constructiile, instalatiile si 
echipamentele componente, 
prin amplasarea de 
constructii sau prin 
depozitarea de obiecte si 
materiale pe traseul 
aductiunilor, conductelor, 
colectoarelor, canalelor, 
caminelor, hidrantilor 

La articolul 39, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (21) care următorul 
cuprins: 

„(21) Constituie infracţiune şi se 
sancţionează cu închisoare de la 3 
luni la 6 luni sau cu amendă 
următoarele fapte: 

a) scoaterea fără drept din sistemul 
public de alimentare cu apă şi de 
canalizare de părţi componente ale 
acestuia; 

b) deteriorarea, modificarea fără 
drept sau blocarea funcţionării 
echipamentelor de măsurare a 
consumului de apă; 

 c) executarea sau folosirea de 
instalaţii clandestine în scopul 
racordării directe la sistemul de 
alimentare cu apă şi de canalizare 
sau pentru ocolirea echipamentelor 
de măsurare.” 

 

 

Se elimină Susţinem forma aflată în vigoare a acestui 
articol şi propunem eliminarea formei 
adoptate de Senat, întrucât fapta de la lit. 
a) reprezintă furt de componente care este 
incriminată de Codul Penal, iar fapta de la 
lit. b) reprezintă infracţiune care se 
regăseşte la lit. a) a alin. (2) de la acest 
articol. 
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exteriori etc 

   53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Art. 39 alin. (4) 
.............................................. 
(4)Constituie contravenţii, 
altele decât cele prevăzute în 
Legea nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi se sancţionează 
cu amendă de la 5.000 lei la 
10.000 lei următoarele fapte: 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.  La articolul 39 alineatul (4), după 
litera f) se introduce o noua literă, 
litera g), cu următorul cuprins: 

g) “refuzul operatorului de a încheia, în 
condiţiile prezentei legi, contracte de 
furnizare/prestare a serviciului cu 
utilizatorii individuali din imobilele de 
tip condominiu. 

Autor: Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic 
Comisia pentru industrii şi servicii; 
 

 

54. Art. 39   31. La articolul 39 după alineatul (4), se 
introduce un nou alineat, alineatul  
alineatul  (41),  următorul cuprins: 

 (41) Constituie contravenţie 
nerespectarea de către utilizatori a 
prevederilor de la art.31 alin.51  şi se 
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei  
la 4.000 lei.  

 

 
 

 

Pentru instituirea unei măsuri coercitive în 
cazul nerespectării de către utilizatori a 
obligaţiei de la art.31 alin.51 în corelare cu 
propunerea de modificare   legislativă BP 
260/2015 aprobată de Senat. 

55. Art.39 
 
(5) Consiliile locale, 
consiliile judeţene şi, după 
caz, Consiliul General al 

 32. La articolul 39, alineatul (5) se 
modifică si va avea următorul cuprins: 
(5) Consiliile locale, consiliile judeţene şi, 
după caz, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti vor stabili, 
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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. (3) şi (4) 
care constituie contravenţii 
în domeniul serviciului de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare. 

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. (3), (4), (41) care 
constituie contravenţii în domeniul 
serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare. 

 

 

 

56. Art. 40 
 

 33. La articolul 40după alin.(1) se 
introduce un nou alineat, alin. (11) cu 
următorul cuprins: 
 
(11) Constatarea contravenţiei şi 
aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 39 
alin.(41) se face de către personalul 
împuternicit al Gărzii Naţionale de 
Mediu pentru persoanele juridice şi de 
către reprezentanţii împuterniciţi ai 
primarului pentru persoanele fizice. 

 

 
57. La finalul Legii se introduc 

două articole noi, Art 48 şi 
Art. 49 

 Art.II – În termen de 1 an de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi  
autorităţile administraţiei publice 
locale vor proceda, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 19 alin. (2), la 
reorganizarea compartimentelor 
funcţionale fără personalitate juridică, 

Întrucât reorganizarea 
compartimentelor funcţionale fără 
personalitate juridică, organizate în 
structura aparatului de specialitate a 
primarului sau, după caz, a 
preşedintelui consiliului judeţean, 
presupune anumite demesuri legale 
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organizate în structura aparatului de 
specialitate a primarului sau, după caz, 
a preşedintelui consiliului judeţean, în 
servicii publice de interes local cu 
personalitate juridică organizate în 
subordinea consiliilor locale sau 
consiliilor judeţene, după caz.  

şi modificări în structura aparatului 
de specialitate care implică un 
anumit orizont de timp, se 
introduce termen de implementare 
a măsurior prevăzute la art. 19, 
alin.2.  
 

58.    Art. III – (1) Metodologia de analiză cost- 
beneficiu pentru investiţiile în 
infrastructura de apă, prevăzuta la art. 35 
alin., (11),  se aprobă prin hotărâre a 
Gurvernului, la iniţiativa Ministerului 
Fondurilor Europene. 

  
 (2) În termen de 1 an de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  vor elabora norme 
metodologice privind acordarea de 
ajutoarelor sociale prevăzute la art. 12 
alin. (1) lit. m).       

Implementarea principiilor 
reglementate mai sus în domeniul 
finanţării infrastructurii în sectorul 
de apă şi apă uzată impune 
modificarea unor acte normative 
prin care se aprobă programe de 
finanţare în acest sector. 

59.   Art. IV - Obiectivele de investiţii, aflate 
în curs de execuţie, la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, în domeniul  
alimentării cu apă şi canalizare,  
finanţate din fonduri de la bugetul de 
stat se finalizează în baza prevederilor 
legale în vigoare la data începerii 
acestora. 
 

 

60.   Art. V-  Legea serviciului de alimentare  
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cu apă şi canalizare nr. 241/2006 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu 
modificările si completarile aduse prin 
prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare.” 
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Anexa nr. 2  
 

II. AMENDAMENTE  RESPINSE 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial  
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor Camera decizională  

0 1 2 3 4 
1. Art.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 

La art. 27 după alineatul (4) se 
introduce un trei noi alineate, 
alineatul (5), (6) şi (7) cu următorul 
cuprins: 
 
(5)Operatorii regionali/operatorii 
care îşi desfăşoară activitatea în mai 
multe localităţi au obligaţia înfiinţării 
de sucursale în localităţile unde 
deservesc mai mult de 30.000 de 
locuitori. Acestea funcţionează pe 
bază de gestiune economică proprie, 
întocmesc documente financiare până 
la nivelul balanţei de verificare pe 
care le transmit spre centralizare 
societăţii mame, sunt titulare a 
conturilor deschise la unităţile 
teritoriale ale trezoreriei sau la alte 
unităţi bancare. 
(6)Sucursalele înfiinţate de operatorii 
regionali/operatori se organizează pe 
compartimente de activitate, acestea 
fiind încadrate cu personal 
contractual de specialitate 
(7) În vederea satisfacerii cerinţelor 

 Camera Deputaţilor 
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cantitative şi calitative ale 
utilizatorilor corespunzător 
prevederilor contractuale, pentru 
funcţionarea optimă în condiţii de 
siguranţă a serviciului, de 
rentabilitate şi eficienţă economică, 
sucursalele vor fi dotate de către 
societatea mamă cu echipamente şi 
utilaje necesare desfăşurării unei 
activităţi corespunzătoare în aria de 
operare a serviciului public. 

 
Autor: Deputat Neculai Răţoi-PSD 
 

2. Art. 28 
....................................................... 
 
 
 (2) Sunt consideraţi utilizatori 
individuali ai serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare şi persoanele 
fizice sau juridice din imobile tip 
condominiu care au executat, pe 
cheltuiala lor, branşamente proprii 
de apă potabilă, în amonte de contorul 
de branşament al condominiului. 
Noţiunea de amonte corespunde 
sensului de curgere a apei în instalaţii, 
dinspre operator spre utilizator.“ 
 

1. La articolul 28, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
“ Sunt consideraţi utilizatori individuali 
ai serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi persoanele fizice sau 
juridice din imobile tip condominiu 
care au executat, pe cheltuiala lor, 
branşamente proprii de apă 
potabilă.“ 
 
 
Autor: Deputat PNL Răzvan Mironescu 

 
 
 
 
 
Soluţia propusă nu poate fi realizată din 
punct de vedere tehnic, de aceea se impune 
eliminarea prevederilor referitoare la 
realizarea branşamentelor de apă potabilă 
în amonte. 
 
 
 
 

Camera Deputaţilor 

3. Art. 31 
 (1)Furnizarea/prestarea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare se 
realizează numai pe bază de contract de 

1. La art. 31, după alin. (1) se introduc 
opt noi alineate, alin. (11) - alin. (18) cu 
următorul conţinut: 
 

 
 
 
 
 

Camera Deputaţilor 
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furnizare/prestare, care poate fi 
individual sau colectiv. 
 
 
 
 
 
 

 
(11) - (17) Nemodificat 
Alin.(18) – se elimina 
18) Contractul de furnizare/prestare a 
serviciului către utilizatorul individual 
din imobilele de tip condominiu se 
elaborează de către operator, prin 
corelarea obligaţiilor prevăzute la 
alin. (16) şi (17) pe structura 
contractului-cadru aprobat de 
A.N.R.S.C. Contractul va cuprinde şi 
clauze referitoare la modalitatea de 
determinare şi plată a cantităţilor de 
ape uzate.” 
Autor: deputat PNL - Manea Victor  
 

 
 
Facturarea apei de ploaie ar reprezenta o 
taxa în plus pentru cetăţean. 

4. 1.Alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
…………………………………………
… 
„(2) Operatorii pot solicita încheierea 
de convenţii individuale în baza 
metodologiei de repartizare şi facturare 
individuală a consumului de apă 
înregistrat la branşamentul 
condominiului, elaborate şi aprobate de 
autoritatea administraţiei publice locale, 
iar utilizatorii pot solicita, în nume 
propriu, încheierea de contracte de 
furnizare/prestare cu operatorii”. 

1. La articolul 31, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
............................................................... 
 
„(2) Operatorii pot solicita încheierea 
de convenţii individuale în baza 
metodologiei de repartizare şi facturare 
individuală a consumului de apă 
înregistrat la branşamentul 
condominiului, elaborate şi aprobate de 
ANRSC, iar utilizatorii pot solicita, în 
nume propriu, încheierea de contracte 
de furnizare/prestare cu operatorii”. 
 
Autori: 
Deputat PSD, Nistor Laurenţiu; 

 
 
 
 
 
 Nu se poate elabora o metodologie unitară 
aplicabilă la nivel naţional, întrucât în 
prezent există 7 modalităţi de reaprizare şi 
facturare a consumului de apă,  în funcţie 
de condiţiile tehnice de furnizzare a 
serviciului. 

Camera Deputaţilor 
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Deputat PSD, Intotero Natalia; 
Deputat PNL, Bogdan Ţîmpău; 
Deputat PNL, Carmen Hărău 
 
 

5. 3. După alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (31), cu următorul 
cuprins: 
 
„(31) La cererea persoanelor fizice sau 
juridice, membri ai asociaţiei de 
proprietari, se pot încheia contracte 
individuale de prestări servicii privind 
furnizarea apei reci şi de canalizare 
direct cu furnizorul de servicii. În cazul 
furnizării apei reci, se va executa racord 
separat de cel existent al asociaţiei de 
proprietari, conform legislaţiei în 
vigoare aferente utilizatorilor 
individuali”. 

3. După alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (31), cu următorul 
cuprins: 
 
„(31) La cererea persoanelor fizice sau 
juridice, membri ai asociaţiei de 
proprietari, să se poată încheia 
contracte individuale de prestări servicii 
privind furnizarea apei reci şi de 
canalizare direct cu furnizorul de 
servicii, pentru proprietarii care trec 
de la distribuţia pe verticală la 
distribuţia orizontală. În cazul 
furnizării apei reci, se va executa racord 
separat de cel existent al asociaţiei de 
proprietari, achiziţionarea şi montarea 
contoarelor fiind obligaţia 
operatorului sau deţinătorului 
instalaţiei publice.” 
 
Autori: 
Deputat PSD, Nistor Laurenţiu; 
Deputat PSD, Intotero Natalia; 
Deputat PNL, Bogdan Ţîmpău; 
Deputat PNL, Carmen Hărău 

Alin. (31) a fost preluat la art. 28 alin. (4)-
(7) 
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