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AVIZ 
Asupra 

Propunerii legislative pentru abrogarea alineatului (61) al articolului 42 din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, precum şi pentru abrogarea alineatului (17) al 

articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 
 
    În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Propunerea 
legislativă pentru abrogarea alineatului (61) al articolului 42 din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr.51/2006, precum şi pentru abrogarea alineatului (17) al articolului 31 din 
Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, cu adresa nr. Plx 166, 
înregistrată cu nr. 4c-13/243 din data de 4 aprilie 2022. 
   Senatul,  în calitate  de primă  Cameră  sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din  
28 martie 2022. 

   Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin. (9) pct. 1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
   Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  abrogarea alin.(61) al art.42 din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi abrogarea alin.(17) al art.31 din Legea 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, în sensul ca facturile emise pentru 
serviciile de utilităţi publice să nu mai constituie titluri executorii .   
   Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în şedinţa din 4 mai 2022. 
   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul nefavorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social și 
avizul nefavorabil al Consiliului Superior al Magistraturii. 
   În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii 
legislative. 

   Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
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