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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.101/2006 privind 

serviciul de salubrizare a localităţilor, trimis Comisiei pentru industrii şi servicii şi 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu 

adresa nr. Pl.x 660 din 15 decembrie 2009. 

 Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

        
 

 
                         PREŞEDINTE,                                PREŞEDINTE, 
 
                           Iulian Iancu                                  Bogdan Cantaragiu     
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RAPORT    COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  
Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor 

 
 

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

modificările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate pentru dezbatere şi 

avizare în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, transmisă cu adresa nr.P.l.x 660 

din 15 decembrie 2009. 

                    La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.855/22.07.2009) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.Plx 660/2009 din 

02.02.2010) 

 punctele de vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative 

(nr.2128/10.08.2009 şi nr.1054/19.04.2010) 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul instituirii unor măsuri de natură să responsabilizeze populaţia şi serviciile de 

salubrizare a localităţilor cu privire la necesitatea depozitării deşeurilor menajere numai în locuri 
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special amenajate şi cu respectarea regulilor de selectare a acestora în raport cu natura 

materialelor din care provin. 

  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, 

şi cu art.92 alin.(9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

decizională pentru această propunere legislativă este Camera Deputaţilor. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 9 decembrie 2009. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţe separate ale celor două comisii 

sesizate în fond, la data de 25 septembrie 2012 de către Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, respectiv 26 septembrie 2012 de către Comisia 

pentru industrii şi servicii. 

La lucrări au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru industrii şi servicii, 20 

deputaţi din totalul de 28 deputaţi membri ai comisiei şi din partea Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi 

membri ai comisiei. 

Având în vedere că unele dintre modificările şi completările propuse sunt în 

contradicţie cu prevederile Legii serviciilor comunitare nr.51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, iar altele se regăsesc în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor 

două comisii au hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 
                        PREŞEDINTE,                                           PREŞEDINTE, 
 
                          Iulian Iancu                                           Bogdan Cantaragiu     

 
                          
                                                                                                                                   
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                                    Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu                                                                                                                       Iulia Toader  
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