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Pedepse aspre pentru cei ce cumpara capace de apa si canal 

furate 
 
 
 La 13 Aprilie 2014 a intrat în vigoare la Legea nr. 38/2014 de modificare a Ordonanţei de 

urgenţă nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi 

neferoase şi a aliajelor acestora.  

 Prin noile modificări constituie contravenţie in mod expres și achiziţionarea de la persoane 

fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în infrastructura pentru furnizarea 

utilităţilor de apă-canal, a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime 

omeneşti.  

 Supunem atenţiei firmelor şi persoanelor autorizate pentru colectarea deşeurilor metalice ca 

achiziţionarea capacelor de cămine de apă şi canalizare a căror furt a devenit un fenomen cotidian, a 

produs deja și în aria deservită de Compania de Apă SOMEȘ, evenimente rutiere cu pagube materiale 

pentru auto şi chiar accidentarea, uneori serioasă, a unor persoane.  

 Reamintim publicului şi firmelor implicate în activitatea de colectare a fierului vechi că au 

obligaţia de a completa borderouri de achiziţie cu datele de identificare ale persoanelor fizice care 

predau astfel de materiale (numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric 

personal şi domiciliul) şi că nerespectarea noii interdicţii de achiziţionare a elementelor de 

infrastructură de apă şi canalizare constituie contravenţie sancționată cu amendă între 100.000 şi 

150.000 de lei, sancţiunea complementară a anulării autorizaţiei de colectare şi obligaţia de a achita 

despăgubiri, în cuantum egal cu valoarea elementelor în cauză şi a manoperei aferente.  

 Dacă aceste contravenţii au fost comise în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni - 

de exemplu la achiziţia unor capace de cămin de apă şi/sau canalizare a căror lipsă a produs accidente 

sau victime - atunci se aplică legea penală.  

 Deşi Compania de Apă Someş are încheiate protocoale cu o bună parte din firmele de colectare 

a fierului vechi, în vederea neacceptării elementelor de infrastructură de apă/canalizare, furtul acestora 

este cotidian şi nu putem decât să presupunem că ele sunt valorificate la aceste firme.  

 Din perspectiva noului act normativ, achiziţionarea capacelor de cămine (în principal) de 

apă/canal a devenit interzisă legal în mod expres.  
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