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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

Comisia pentru Industrii și Servicii 
 

 
 

 
 
 

BIROUL PERMANENT  

AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul final asupra Propunerii legislative pentru 

completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, transmisă 

cu adresa nr. P.L.x. 531 din 10 octombrie 2018. 

 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

     

 
 

   VICEPREȘEDINTE,     PREȘEDINTE, 

PETRIC OCTAVIAN     CUPĂ ION 
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R A P O R T   COMUN 

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii serviciului de salubrizare 
a localităţilor nr.101/2006, 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 

servicii și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere 

în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de 

salubrizare a localităţilor nr.101/2006, transmisă cu adresa nr. P.L.x. 531 din 10 

octombrie 2018, înregistrată la Comisia pentru industrii și servicii sub nr.4c-3/461 din 

11 octombrie 2018, iar la Comisia pentru mediu și echilibru ecologic sub nr.4c-

8/631/2018 din 11 octombrie 2018. 

          Consiliul Legislativ, cu avizul nr.450/9.05.2018, avizează favorabil propunerea 

legislativă  cu observații și propuneri. 

          Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, respinge propunerea legislativă în 

ședința din 8 octombrie 2018. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.4 din Legea 

nr.101/2006, cu un nou alineat, alin.(61), prin care se instituie obligaţia ca depozitele 

de deşeuri şi incineratoarele să fie înfiinţate la o distanţă minimă de protecţie de 5.000 

m faţă de zonele de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, 

de odihnă si recreere, drumuri de interes naţional, instituţii socio-culturale, de 

învăţământ şi medicale. 
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          Membrii celor două comisii au examinat propunerea legislativă în ședința din 06 

noiembrie 2018. La lucrările, din partea Comisiei pentru industrii și servicii au fost 

prezenți 15 deputați din totalul de 20 membri ai comisiei, iar din partea Comisiei pentru 

mediu și echilibru ecologic au fost prezenți 10 deputați din totalul 17 deputați. 

 În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentului Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri au participat, în 

calitate de invitați, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice domnul Tudose Nicolae – secretar de stat și doamna Vasilica Baciu – director. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii  au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea 

Propunerii legislative pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr.101/2006 deoarece inițiativa legislativă excede sferei de reglementare 

a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006. 

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

   VICEPREȘEDINTE,      PREȘEDINTE, 

        PETRIC OCTAVIAN            CUPĂ ION 

 

 

 

SECRETAR,      SECRETAR, 

              MÎNZATU ROXANA        FARAGO PETRU  

 

 
 

Șef birou, Cristina Neicu      Consilier parlamentar, Andreea Negulescu 


