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PRIM MINIS

Doamnă preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, iniţiată de 

domnul deputat UDMR Szabo Odon împreună cu un grup de parlamentari 

UDMR (Bp. 252/2021).

Principalele reglementări1.

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al 

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul stabilirii unor noi competenţe în sarcina autorităţilor locale în ceea ce 

priveşte stabilirea tarifelor şi a frecvenţei de colectare a fracţiilor de deşeuri.

II. Observaţii

A

l.In legătură cu claritatea şi previzibilitatea normei, Curtea 

Constituţională a constatat^ că ''reglementarea adoptată cu nerespectarea 

normelor de tehnică legislativă determină apariţia unor situaţii de 

incoerenţă şi instabilitate, contrare principiului securităţii raporturilor 

juridice”.

A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 214/2019 referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al 
regimului străinilor, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său

nr.
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Deşi normele de tehnică legislativă nu au valoare constituţională, 
Curtea a stabilit că prin reglementarea acestora legiuitorul a impus o serie de 

criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror respectare 

este necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea şi coordonarea 

legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare act 

normativ. Astfel, respectarea acestor norme concură la asigurarea unei 

legislaţii care respectă principiul securităţii raporturilor juridice, având 

claritatea şi previzibilitatea necesară .

2. în legătură cu conţinutul proiectului, precizăm că în conformitate cu 

prevederile art. 12 alin.(3) din Legea nr. 101/2006, „Indiferent de 

modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de 

salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al 

serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu 

regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, 
elaborate şi aprobate de A.N.R.S,C., prin ordin al preşedintelui acesteia”.

Astfel, apreciindu-se că frecvenţa de colectare a fracţiilor de deşeuri 

este circumstanţiată activităţii specifice serviciului de salubrizare, ea a fost 

reglementată prin art. 21 din Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 82/2015 

privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor.
Pentru aceste considerente, apreciem că nu se justifică prevederea 

frecvenţei de colectare a deşeurilor în lege (modificarea art.6 alin, (1) lit, h)), 
fiind suficientă modificarea regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare, dacă se constată că, în anumite situaţii ce ţin de particularităţile 

desfăşurării serviciului, în anumite localităţi frecvenţa de colectare a 

deşeurilor stabilită în prezent prin ordinul ANRSC ar duce la afectarea 

eficienţei şi rentabilităţii prestării serviciului.
Pe de altă parte, din considerente de sănătate publică, frecvenţa de 

colectare a deşeurilor biodegradabile şi reziduale nu poate fi redusă sub cea 

stabilită în normele sanitare.
De asemenea, considerăm că nu este oportună reglementarea unor 

excepţii de la prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării 

dreptului unităţilor administrativ-teritoriale de a stabili rata de colectare 

separată şi numărul de fracţii colectate separat, deoarece aceşti indicatori 

sunt stabiliţi prin lege, la propunerea autorităţii administraţiei publice 

centrale cu atribuţii în ceea ce priveşte protecţia mediului, prin raportare la

^ A se vedea Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 116 din 15 februarie 2012



' drepturile şi obligaţiile dobândite de România în calitatea sa de stat membru 

al Uniunii Europene.
Potrivit prevederilor art. 17 alin.(l) lit. a) din Legea nr.211/2011 

privind regimul deşeurilor:
„(1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ 

teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii:
a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, 

metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă 

gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract al 

serviciului de salubrizare şi să organizeze atribuirea conform deciziei 

luate/'
Totodată, la Anexa 7 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 

sunt prevăzuţi indicatorii minimi de performanţă care trebuie incluşi în 

contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, inclusiv 

cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile 

municipale colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de 

deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale.
Prin urmare, cu privire la soluţia legislativă privind modificarea art. 6 

alin. (1) lit. h), propunem reformularea acestei litere după cum urmează:
„h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor 

serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C., cu dreptul de a stabili o 

altă frecvenţă de colectare a fracţiilor de deşeuri, în funcţie de necesităţile 

locale, cu respectarea termenelor maxime pentru evacuarea deşeurilor 

biodegradabile şi reziduale prevăzute în Normele de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările ulterioare, 
aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.119/2014. ”

3. în ceea ce priveşte completarea propusă la pct. 2 din iniţiativa 

legislativă (art. 26 alin. (5^)), semnalăm că şi de lege lata, operatorii ar putea 

să îşi exercite acest drept în temeiul art. 43 alin. (9) din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, care prevede că:
„ (9) Operatorii au dreptul de a propune autorităţii administraţiei 

publice locale tarife compuse, care cuprind o componentă fixă, 
proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în stare de 

funcţionare şi pentru exploatarea în condiţii de siguranţă şi eficienţă a 

sistemelor de utilităţi publice, şi una variabilă, în funcţie de consumul efectiv 

înregistrat de dispozitivele de măsurare-înregistrare montate pe 

branşamentele utilizatorilor, în punctele de delimitare a instalaţiilor. 
Tarifele compuse se fundamentează luându-se în considerare ponderea



' costurilor fixe şi a celor variabile în cheltuielile anuale şi se stabilesc în 

conformitate cu metodologia elaborată de autoritatea de reglementare 

competentă. ”
Chiar dacă, art. 43 alin. (9) se referă la ..consum efectiv înregistrat de 

dispozitivele de măsurare-înregistrare^\ fiind vorba de o lege-cadru 

aplicabilă tuturor serviciilor comunitare de utilităţi publice, aceasta urmează 

a-şi adapta aplicarea în funcţie de specificitatea fiecărui tip de serviciu de 

utilitate publică, în măsura în care nu se aduce atingere prevederilor legii 

speciale în materie.
Pe de altă parte, componenta variabilă nu poate fi stabilită în funcţie de 

cantitatea/volumul/frecvenţa de colectare a deşeurilor în lei/kg, lei/mc, sau 

lei/ridicare, întrucât la o cantitate/volum/frecvenţă ''zero”, aceasta devine 

"zero", ceea ce nu corespunde realităţii.
în acest sens, propunem reformularea alineatului (5^) al art. 26, nou 

introdus, după cum urmează:
”(5^) Operatorii au dreptul de a propune autorităţii administraţiei 

publice locale tarife compuse, care cuprind:
a) Componentă fixă, proporţională cu cheltuieile necesare pentru 

menţinerea în stare de funcţionare şi pentru exploatare în condiţii de 

siguranţă, continuitate şi eficienţă a sistemelor de salubrizare.
b) O componentă variabilă, în funcţie de costurile aferente cantităţii de 

deşeuri efectiv gestionate, determinată prin sistemul de cuantificare 

aprobat. ”

4. în ceea ce priveşte completarea propusă la pct. 3 din iniţiativa 

legislativă (art. 26 alin.(9)), apreciem că stabilirea în sarcina persoanelor care 

nu beneficiază de serviciul de salubrizare a obligaţiei de a plăti o parte din 

componenta fixă a tarifului stabilit, este de natură să vină în contradicţie cu 

principiul stabilit la art. 3 lit. f) din Legea nr. 101/2006. respectiv ..tarifarea 

echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat".
în plus, alin. (5^) prevede posibilitatea de a fî propuse doar tarife 

compuse, iar nu şi taxe speciale compuse aşa cum ar rezulta din alin. (9) nou 

introdus.
Prin urmare, nu susţinem introducerea unor taxe pentru gospodăriile 

nelocuite, care nu beneficiază de serviciul de salubrizare, în forma prezentată 

de iniţiatori.
9

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) lit, k) din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, serviciile comunitare de utilităţi publice sunt 

fumizate/prestate pe baza principiului "beneficiarulplăteşte".



De asemenea, considerăm că introducerea acestor taxe ar face dificilă 

implementarea instrumentului economic ''plăteşte pentru cât aruncf, bazat 

pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:
(i) volum;
(ii) frecvenţă de colectare;
(iii) greutate;

— (iv) saci de colectare personalizaţi...________ ____________________
Astfel, propunerea ca persoanele care nu generează deşeuri menajere 

să plătească un procent din componenta fixă a tarifelor şi taxelor speciale se 

află într-o evidentă contradicţie cu principiile enunţate anterior. Ca urmare, 
în situaţia în care se identifică deşeuri menajare la adresa la care nu figurează 

persoane care şi-au declarat domiciliul/rezidenţa, se impune constatarea şi 
sancţionarea.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul susţine adoptarea prezentei iniţiative legislative sub 

rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor de la pct. II.

Cu stimă.

Fldfcir- ITU
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PR RU

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Preşedintele Senatului
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