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AVIZ

referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor

(b252/09.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii 

nr.101/2006privind serviciul de salubrizare a localităţilor (b252/09.06.2021).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 23.06.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• deşii propunerea legislativă pleacă de la o serie de premise corecte, în forma prezentată 

este dificil de pus în practică. Stabilirea frecvenţei de colectare se poate face pe baze 

subiective, nu este prezentată o metodologie/ procedură în acest sens, mai ales prin 

prisma faptului că nu toate gospodăriile au acelaşi volum de deşeuri;

• populaţia încă se află în procesul de familiarizare cu noul sistem de colectare, ştiut fiind 

faptul că sunt destul de puţine cazuri, chiar şi în zonele urbane, în care este respectată şi
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adoptată colectarea selectivă a deşeurilor. Intrarea în vigoare a prevederilor propuse ar 

putea bulversa şi mai mult acest proces care este încă în stare incipientă;

• de asemenea, propunerea ca un procent din componenta fixă a tarifelor şi a taxelor 

speciale să fie achitat de proprietarii locuinţelor/ gospodăriilor unde nu există nicio 

persoană cu domiciliu/ rezidenţă şi nu este încheiat contract de prestare a serviciului de 

salubrizare cu operatorul licenţiat pentru prestarea serviciului este incorectă şi 

discriminatorie - nu toţi propriet^i"ă'flăţi“m această~situăjie au deşeuriH^idicat sau 

procedează incorect. Iniţiatorii invocă "numeroase situaţii în care operatorii firmelor de 

salubritate sunt nevoiţi să colecteze deşeuri de la adrese pentru care s-a declarat, pe 

proprie răspundere, că nu locuieşte nimeni", neputându-se demonstra totuşi că acele 

deşeuri sunt ale proprietarului şi nu au fost lăsate în zonă de altcineva (vecini, alte 

persoane). Mai oportun ar fi să fie identificate şi sancţionate persoanele care nu 

procedează corect;

• lipsa unor criterii clare de alocare a componentei fixe, respectiv a componentei variabile 

în cadrul tarifelor compuse, precum şi faptul că nu sunt definite cantităţile de deşeuri 

gestionate obligatoriu, atrag imposibilitatea unui calcul bugetar riguros pentru alocarea 

fondurilor necesare la nivelul administraţiei locale;

• modelul propus nu este aplicabil din cauza lipsei unei metode obiective de cuantificare a 

cantităţilor de gunoi. O variantă mai eficientă o constituie aplicarea unor modele deja 

implementate şi care s-au dovedit de succes, atât la nivel naţional, cât şi european;

• multe dintre prevederile propunerii legislative vizează dreptul comercial, în speţă 

încheierea de contracte de către unităţile administrativ-teritoriale cu societăţile 

comerciale care activează în domeniu, nefiind, prin urmare, necesară instituirea unui 

cadru legislativ în materie.

Preşedinte, 

Bogdan SIMION


