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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Bucureşti 
  
17.09.2019 

Nr.   4c-7/313 
 
   
  Către, 

 
  BIROUL PERMANENT AL  

   CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului Legii modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, transmis Comisiei pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului pentru dezbatere şi avizare în fond, în procedură obișnuită, cu 

adresa nr. PL. x 339 din 2 septembrie 2019. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Florin-Claudiu ROMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
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Nr.   4c-7/313 
 
 

R A P O R T       
asupra proiectului Legii modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu dezbatere şi avizare pe fond, în 

procedură obişnuită, cu Proiectul Legii modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, transmis cu adresa nr. PL. x 339  din 2 septembrie 2019, înregistrat 

cu nr. 4c-7/313 din 03 septembrie 2019. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din 

Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 03 

iulie 2019. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege (nr.440/30.05.2019); 

 Consiliului Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege (nr.108/08.01.2019). 

  

 Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.3/2003, cu modificările ulterioare, în vederea corelării cu legislația actuală în domeniul achizițiilor 

publice, precum și al concesiunilor de lucrări și de servicii. 
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         Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 17 

septembrie 2019. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi, din totalul de 26 de membri ai Comisiei. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitat: doamna Vasilica Baciu, director 

în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, adoptarea Proiectului Legii modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, în forma adoptată de Senat. 

 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 
 
 
 
 
                          PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

                        Florin-Claudiu ROMAN                   Simona BUCURA-OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar, Alina Tănase 
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