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Dlui Radu MUDREAC,
preedinte al Comisiei mediu i dezvoltare regio
nală

AMENDAMENT
la proiectul de lege pentru modificarea Legii
nr. 303/2013
privind serviciul public de alimentare cu apă
i de canalizare

nr.394 din 13.1 1.2018
În temeiul art. 1 7 alin. (2) litera j) din Legea
despre statutul deputatului în
Parlament, la proiectul de lege pentru modificarea
Legii nr. 303/2013 privind
serviciul public de alimentare cu apă i de
canalizare se propun următoarele
amendamente:
1. Articolul unic devine art. I;
2. Alin. (19) de la art. 13 se va expune în urrnăto
area redacţie:
“În cazul gestiunii delegate, investiţiile efectua
te pentru înlocuirea, modernizarea
i/sau extinderea sistemelor de alimentare cu
apă i de canalizare se vor recupera
prin amortizare sau redevenţă, după caz."
3. Ia art. 1 3 ‘ alin. (1 1) se propune de exclus
partea a doua a alineatului i anume:
“În cazul în care unitatea administrativ-teritorială
este angajată într-un contract de
îrnprumut pentru finanţarea infrastructurii aferent
e serviciului de alimentare cu apă
i de canalizare, redevenţa anuală va fi stabilită
la un nivel care să acopere cel puţin
serviciul datoriei pentru anul respectiv aferent
împrumutului contractat de unitatea
administrativ-teritorială.";
4. La art. 26 se propune de exclus alin (5');
5. La art. 35 alin. (3) 1) lit. se va expune în
j)
următoare redacţie:

“j) nivelului redevenţei";
6. La art. 35 se propune de exclus alin. (31);
7. La art. 36 se propun a fi excluse alin. (3') si (32).
8. La art. 36 din alin. (6) se propune de exclus următoarea propoziţie “ In acest caz,
redevenţa anuală va fi stabilită la un nivel care să acopere cel puţin serviciul
datoriei pentru anul respectiv aferent împrumutului contractat de unitatea
administrativ-teritorială.";
9. La art. 36' alin. (5) se propune de exclus lit. e);
10. La art. 36' alin. (6) se propune într-o redacţie nouă:
(6) Redevenţa este virată de către operator în Fondul de dezvoltare în limita în
care este inclusă în calculul tarifelor aplicate pentru serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare “;
1 1. Proiectul se propune de completat cu art. II i III care vor avea următorul
cuprins
“Art. II Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Art. 111. În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul, Agenţi
a
Naţională pentru Reglementare în Energetică i autorităţile administraţiiloi• publice
locale vor aduce actele sale normative în vigoare în concordanţă cu prezenta lege."
Argumentare:
Întru respectarea principiilor de desraurare a unei activităţi eficiente
a
operatorului cu recuperarea doar a cheltuielilor justificate i necesare
pentru
desfaurare a activităţii se propune a f exclusă cota de dezvoltare avînd
în vedere
că aceasta ţine de extinderea sistemelor publice de alimentare cu
apă i de
canalizare, însă finanţarea acestor lucrări constituie o competenţă exclus
ivă a
autorităţilor administraţiei publice locale, ce urmează a fi asigurată în
bugetele
locale. De asemenea, modificările propuse sunt necesare ţinînd cont de capaci
tatea
redusă de plată a populaţiei.
În proiectul propus de autor, redevenţa se propune a fi stabilită într-un
cuantum
incert. De aceea pentru a evita un impact social negativ al unei asemen
ea abordări,
se propune reglementarea strictă a cuantumului redevenţei.
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