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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea alineatului 
(6*) 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

Analizând propunerea legislativă pentru abrogarea 

alineatului (6^) 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 (b603/21.12.2021), 
transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/259/18.01.2022 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 

nr.D33 din 19.01.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 

alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Legislativ,
Avizează negativ propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect abrogarea alin.(6^) al 

art.42 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
abrogarea alin.(17) al art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare nr.241/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul ca facturile emise pentru serviciile de 

utilităţi publice să nu mai constituie titluri executorii.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

prima Cameră sesizată fiind Senatul, în conformitate cu dispoziţiile 

art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată.



Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 

se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
2, Menţionăm că, potrivit prevederilor art.7 alin.(3*) din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, „Propunerile legislative, proiectele de legi şi celelalte 

proiecte de acte normative vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de o 

evaluare preliminară a impactului noilor reglementări asupra 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omuluP\
Evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări asupra 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă un set de 

activităţi şi proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare 

adecvată a iniţiativelor legislative, în vederea, atât a evaluării 

impactului legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborării 

proiectului de act normativ, cât şi a evaluării impactului politicilor 

publice pe care proiectul de act normativ le implementează,
3. Semnalăm că Expunerea de motive nu respectă structura 

instrumentului de prezentare şi motivare prevăzută la art.31 din Legea 

nr,24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Astfel, nu sunt clar prezentate cerinţele care reclamă intervenţia 

normativă, şi nici principiile de bază şi evidenţierea implicaţiilor pe 

care reglementarea propusă le are asupra legislaţiei în vigoare. 
Totodată, nu este prezentat impactul asupra sistemului juridic şi nici 

impactul socio-economic, cuprinzând efectele asupra mediului 
macroeconomic, de afaceri, social, inclusiv evaluarea costurilor şi 
beneficiilor.

A

In acest sens, precizăm că, prin adoptarea soluţiilor legislative în 

redactarea preconizată, pot fi generate numeroase litigii în instanţă cu 

privire la neplata facturilor emise pentru serviciile comunitare de 

utilităţi publice, respectiv a facturilor individuale pentru serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare, care ar putea încărca excesiv 

activitatea instanţelor de judecată. Totodată, activitatea furnizorilor de 

astfel de servicii poate fi afectată, acţiunile în instanţă cu privire la 

neplata facturilor fiind de durată.
Cu privire la problematica lipsei de fundamentare temeinică a 

actelor normative. Curtea Constituţională a statuat în Decizia 

nr.139/2019 că: „In lipsa motivării, în sensul arătat, a legii adoptate, nu 

se poate cunoaşte raţiunea legiuitorului, esenţială pentru înţelegerea, 
interpretarea şi aplicarea acesteia. (...) Caracterul sumar al 

instrumentului de prezentare şi motivare, precum şi lipsa de
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fundamentare temeinică a actelor normative au fost sancţionate de 

Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, în raport cu aceleaşi 

exigenţe de claritate, predictibilitate a legii şi securitate a raporturilor 

juridice impuse de art.I alin. (5) din Constituţie, cu invocarea deopotiivă 

a normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative'\
Prin aceeaşi Decizie, Curtea Constituţională a mai arătat că 

.,J^undamentarea temeinică a iniţiativelor legislative reprezintă o 

exigenţă impusă de dispoziţiile constituţionale menţionate, întrucât 

previne arbitrarul în activitatea de legiferare, asigurând că legile 

propuse şi adoptate răspund unor nevoi sociale reale şi dreptăţii 

sociale. (...) Astfel fiind. Curtea reţine că lipsa motivării soluţiilor 

legislative este de natură să aducă atingere şi dispoziţiilor art.I 

alin. (3) din Constituţie, care consacră statul de drept şi principiul 

dreptăţii, în sensul argumentelor anterior prezentate^\
4. Referitor la soluţiile avansate de iniţiatori, menţionăm că, prin 

Decizia iir.188/2017, Curtea Constituţională a reţinut că .potrivit 

art.638 alin.(l) pct.4 din Codul de procedură civilă, „Sunt, de 

asemenea, titluri executorii şi pot fi puse în executare silită: [...] 

titlurile de credit sau alte înscrisuri cărora legea le recunoaşte putere 

executorie. “ Această categorie de „alte titluri executoriieste una 

mai largă şi cuprinde şi acele înscrisuri cărora legea le recunoaşte 

putere executorie. In cazul acestora din urmă. Curtea observă că 

textul nu distinge nici după emitenţii sau beneficiarii înscrisurilor, 
nici după cum sunt înscrisuri autentice sau sub semnătură privată şi 

nici după cum sunt înscrisuri pe suport informatic, pe suport 

electronic sau pe suport de hârtie. Prin urmare, aplicând principiul 

ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Curtea reţine că, 
în privinţa acestor din urmă înscrisuri, pentru a fi titluri executorii, 
este necesar şi suficient ca legea să le recunoască putere executorie 

sau, mai exact, să prevadă că pot fi puse în executare silită. în acest 

context. Curtea constată că prevederile art.31 alin. (17) din Legea 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, 
republicată, care prevăd că „Factura individuală pentru serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu'', se 
încadrează în categoria prevăzută de Codul de procedură civilă ca 

fiind „alte titluri executorii'* şi cărora legea le recunoaşte putere 

executorie"'.
Totodată, prin Decizia nr,603/2020, Curtea Constituţională a 

statuat cu referire la caracterul de titlu executoriu al facturii de utilităti 

că „nu pot fi reţinute criticile formulate de autoarea prezentei
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excepţii, caracterul de titlu executoriu al facturii de utilităţi nefiind de 

natură să contravină dreptului la apărare şi dreptului la un proces 

echitabil şi neaducând atingere prerogativelor instanţelor 

judecătoreşti conferite acestora prin lege în ceea ce priveşte 

procedura executării silite^\
Ca atare, apreciem că nu se poate reţine o încălcare a principiului 

egalităţii armelor, aşa cum se afirmă în Expunerea de motive, având în 

vedere că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, de exemplu, 
Decizia nr.278/2017, ^principiul egalităţii armelor constituie o 

garanţie a dreptului la un proces echitabir. Or, prin Decizia 

nr.603/2020, Curtea Constituţională a stabilit că dreptul la un proces 

echitabil nu este încălcat prin stabilirea caracterului de titlu executoriu 

al facturii, soluţie ce presupune că nu este încălcată nici garanţia 

acestui principiu, constând în asigurarea egalităţii armelor.
Mai mult, menţionăm că, în Decizia nr.188/2017, instanţa de 

contencios constituţional ,f..f subliniază că, în situaţia în care 

utilizatorii debitori nu recunosc sumele datorate/cuprinse în factura 

care constituie titlu executoriu, aceştia pot contesta aceste sume, în 

condiţiile legii, fiind respectat, astfel, liberul acces la justiţie şi 
dreptul la apărare'\

Totodată, în aceeaşi decizie. Curtea arată că ,fegiuitorul a optat 

pentru o atare soluţie legislativă având în vedere domeniul specific al 

serviciilor publice, pentru a se putea asigura recuperarea cu 

celeritate a contravalorii serviciilor furnizare, împrejurare faţă de 

care se poate asigura şi continuitatea acestord\
Faţă de cele arătate mai sus, apreciem că este necesară 

reconsiderarea soluţiei preconizate prin prezenta propunere legislativă.

Bucureşti 
Nr. 106/7.02.2022
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,35.
EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 254/21 mar. 2006L. nr. 51/2006

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

1 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 121/5 mar. 2013
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

M. Of. nr. 803/4 nov. 20142 completat prin O.U.G. nr. 68/2014
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 265/2015

introduce alin. (5)-(7) la art. ]1

M. Of. nr. 836/9 nov. 2015

3 modificări prin M. Of. nr. 836/9 nov. 2015L. nr. 265/2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014

'•modificări prin L. nr. 313/2015 M. Of. nr. 910/9 dec. 2015 modifică art. 5 alin. (2) şi art. 10 alin. (8)
Lege pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006

simodificări prin O.U.G. nr. 58/2016 M. Of. nr. 738/22 sep. 2016 modifică art. 2 lit. e) şi f), art. 3 alin. (4),
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor art. 8 alin. (3) lit. d), art. 9 alin. (2) partea 
acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice introductivă, art. 10 alin. (4) art. 23 alin. 

aprobată cu modificări prin L. nr. 174/2017 M. Of. nr. 571/18 iul. 2017 (1) lit. a), art. 24 alin. (1) lit. b), art. 24 
alin. (2), art. 28 alin. (2), (5) şi (6), ari. 29, 
art. 30 alin. (1), art. 32 alin. (3), art. 33 
alin. (1) şi (6), art. 38 alin. (1) lit. a), art.
38 alin. (2), (4) şi (6), art. 40 partea 
introductivă şi lit. a), h) şi d), art. 47 alin. 
(4) lit. c), art. 49 alin. (3), art. 51 alin. (4) ş, 
art. 52;

introduce alin. (2_1) şi (2_2) la art. 28 şi 
lit. c_l) la art. 47 alin. (4);

abrogă art. 31, art. 33 alin. (5), art. 35 
alin. (1), art. 38 alin. (3), (5) şi (7) şi art. 39



jM. Of. nr. 942/23 nov. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilitâţi publice nr. 51/2006

®;modificări prin L. nr. 225/2016 modifică ari. 1 alin. (2) Ut. d). ari. 1 alin. (2^ 
Ut. h), ari. I alin. (3). ari. 1 alin. (4) partea 
introductivă, art. I alin. (4) Ut. h) - j) şi l), 
art. 2 Ut. a), art. 2 Ut. e). g). h)J). k) o)-r) . 
art. 3 alin. (!) şi (3). an. 4 alin. (1). art. 5, 
an. 6 partea introductivă, art. 7 alin. (J) 
partea introductivă, art. 7 alin. (!) Ut. b) - 
d). art. 7 alin. (2) partea introductivă , an.
7 alin. (2) Ut. a) şi c). an. 8 alin. (1). art. 8 
alin. (3) partea introductivă, art. 8 alin. (3) 
Ut. c). art. 8 alin. (3) Ut. e), g), j) şi k), art. 9 
alin. (!) partea introductivă, art. 9 alin. (1) 
Ut. a) şi h). art. 9 alin. (2) Ut. g). art. 10 
alin. (J). (4) şi (5). art. 11 alin. (4) Ut. g). 
art. 12 Ut. e). aii. 13 alin. (2) Ut. a), art. 13 
alin. (2) Ut. h). art. J3 alin. (5), art. 14 alin. 
(J). art. 15. art. 16 alin. (I), an. 17. art. 18 
alin. (1). art. 19 alin. (3) şi (4). art. 20 alin. 
(!) Ut. a), art. 20 alin. (1) Ut. e). art. 20 
alin. (!) Ui. o) şip). art. 21 alin.(l)partea 
introductivă,
art. 21 alin. (l) Ut. c), art. 21 alin. (2). 
art.22 alin. (1). art. 22 alin. (3) şi (5), an. 
23 alin. (1) Ut. b), art. 23 alin. (2), an. 24 
alin. (1) partea introductiva, art. 24 alin.
(1) Ut. a), art. 25 alin. (5). art. 27. art. 28 
alin. (3) şi (4). art. 29 alin. (10) şi (11). an. 
30 alin. (1). (2) şi (5), an. 33 alin. (2). (3) şi 
(7). art. 36 alin. (4), art. 37 alin. (1). art. 38 
alin. (1) Ut. a) şi b). an. 38 alin. (2). art. 40 
Ut. c), art. 41 alin. (2) Ut. b), art. 42 alin.
(1) partea introductivă, ari. 42 alin. (1) Ut.
a) şi c). an. 42 alin. (3) şi (4). art. 42 alin. 
(6) partea introductivă, art. 42 alin. (7) şi 
(9). art. 43 alin. (1), an. 43 alin. (2) paiica 
introductivă şi Ut. d), art. 43 alin. (4) - (8), 
art. 44 alin. (2) Ut. d). art. 47 alin. (1) Ut.
b) . an. 47 alin. (4) Ut. d). an. 47 alin. (4)
Ut. e) şi J), art. 48 alin. (1), art. 51 alin. (1). 
art. 52:

introduce Ut. t) - w) la art. 2, Ut. d_l) şi 
d_2) la art. 8 alin. (3), Ut. h) la ari. 9 alin. 
(2), alin. (5_I) la an. 10,. alin. (11) la art. 
10, Ut. a_l) la ari. II alin. (4). alin. (l_l) 
la art. 14, Ut. h_l) la art. 20 alin. (1). lit. J) 
la an. 21 alin. (1), alin. (5) şi (6) la an. 21. 
alin. (1_1) la art. 22. alin. (12) şi (14) la 
art. 29, alin. (6_l)la art. 42. alin. (2_1) la 
art. 44. art. 46_1. Ut. d) la ari. 47 alin. (2). 
lit.J) la art. 47 alin. (3). Ut. d_l) la an. 47 
alin. (4). alin. (4_1) la an. 51, art. 52_1;

abrogă art. 1 alin. (2) Ut. g), art. 2 Ut. c), 
art. 8 alin. (4). art. II alin. (5) - (7). art. 13 
alin. (2) Ut. h). c). d) şi g), art. 20 alin. (I), 
Ut. c) şi d), art. 20 alin. (1) Ut.j) m) şi n). 
art. 21 alin. (1) Ut. d) şi e). ari. 29 alin. (3). 
art. 36 alin. (1). art. 44 alin. (2) lit.J), an. 
46, art. 47 alin. (4) Ut. i). art. 50 alin. (1), 
(2) şi (4):
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în tot cuprinsul legii, sintagma „asociaţie 
de dez\’oltare
intercomunitară cu obiect de activitate
sen’iciile de utilităţi
publice" se înlocuieşte cu sintagma
..asociaţie de dez\’oltare
intercomunitară având ca scop serviciile de
utilităţi publice", iar
sintagma „comunitate locală "se
înlocuieşte at sintagma
„colectivitate locală"

^ modificări prin L. nr. 174/2017 M.Of. nr. 571/18 iul. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra domeniului achiziţiiior pubiice

aprobă O. U. G. 58/2016 cu modificarea: la 
art. IIpct. 27, art. 52 se abrogă

8 modificări prin O.U.G. nr. 111/2017 M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi compietarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 

aprobată prin L. nr. 152/2018 M. Of. nr. 538/28 iun. 2018

modifică art. 10 alin. (3) şi (5);

introduce alin. (3_1) la art. 10:

abrogă art. 12 Ut. e). art. 30 alin. (2). art. 
32 alin. (4)

e modificări prin L. nr. 131/2018 :M. Of. nr. 500/19 iun. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciiior 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

modifică art. 5 alin. (10) partea 
introductivă şi Ut. a), art. 13 alin. (4). art. 
38 alin. (1) Ut. b), art. 42 alin. (1) partea 
introductivă şi art. 51 alin. (2); 
introduce lit.f_I) la art. I alin. (2), alin. 
(13) • (15) la art. 5 şi alin. (1_1) la art. 42

10 modificări prin L. nr. 152/2018 IM. Of. nr. 538/28 iun. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2017 pentnj modificarea şi completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

aprobă .O.U.G. nr. 111/2017

’■* modificări prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 modifică aii. 47 alin. (2) partea 
introductivă, art. 47 alin. (3) parteaOrdonanţă de urgenţă privind Instituirea unor măsuri Tn 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, introductivă' 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene introduce alin. (12) - (15) la art. 10, alin. 

(4_1) la ari. 47

Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.

izimodificări prin O.U.G. nr. 53/2019 M. Of. nr. 548/3 iul. 2019
Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului 
multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, 
reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea 
sistemelor de alimentare centralizată cu energie tennică a 
localităţilor şi pentnj modificarea şi completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

modifică art. 42 alin. (11): 
introduce alin. (5) la art. 36; 
abrogă art. 36 alin. (3) Ut. a)



13 completat prin O.U.G. nr. 172/2020 M.Of. nr. 951/15 oct. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de 
mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, 
precum şl pentru reglementarea serviciului public inteligent 
alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale 

aprobată cu modificări prin L. nr. 121/2021

introduce lit. b__l) la art. 1 alin. (2)

M. Of. nr. 473/6 mai 2021

14 modificări prin L. nr. 121/2021 M. Of. nr. 473/6 mai 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu 
cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi 
pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ 
pentru procesarea apelor uzate urbane

' modifică art. î alin. (2) lit. b_l)




