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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI  AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Nr. 

  

  4c-7/363 

Bucureşti 27 iunie 2022 

  
  

 

   

 Către, 

 

Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi 
Doamnei președinte, Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 
 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
Domnului președinte, Cătălin DRULĂ 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.221 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor şi pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul, trimis spre dezbatere în fond Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru 
transporturi și infrastructură cu adresa nr. PLx. 324/2021 din 1 septembrie 2021. 

  

PREŞEDINTE 

Simona BUCURA - OPRESCU 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
  

 

Nr. 

  

  4c-7/363 

Bucureşti 27 iunie 2022 

 

 

R A P O R T  PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.221 din Ordonanţa 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru modificarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

 
            În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru transporturi și infrastrctură au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 
proiectul de Lege pentru completarea art.221 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor şi pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, trimis cu adresa nr.PLx.324/2021 din 1 
septembrie 2021 și înregistrat cu nr.4c-7/363/01.09.2021. 
           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 30.06.2021, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 
alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 
Constituția României, republicată și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  
 La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului a avut în vedere:  

- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr. 275/05.05.2021); 
- avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 3442/21.04.2021); 
- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și  problemele 

minorităților naționale (nr. 4c-6/636/16.09.2021). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.221 din 
Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, precum şi completarea Legii nr.350/2001. Potrivit 
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expunerii de motive, intervenţiile legislative vizează crearea bazei legale pentru ca 
autorităţile administraţiei publice locale să poată derula investiţii privind lucări de 
utilitate publică pe imobile sau părţi din imobile proprietate privată, reglementate cu 
destinaţia de drum deschis circulaţiei publice prin documentaţiile de urbanism. 
 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege sus 
menționat în ședința din 27 iunie 2022.  
 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
 La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în conformitate 
cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, doamna Anca Ginavar - director în cadrul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să transmită Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru transporturi și infrastructură raport preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege pentru completarea art.221 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor şi pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, în forma adoptată de Senat cu un 
amendament respins, cuprins în Anexa la prezentul raport preliminar. 
      În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 

PREŞEDINTE  

Simona BUCURA - OPRESCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Beatrice DRĂGAN 

 

SECRETAR,  

Christine THELLMANN 
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Anexă 
 

AMENDAMENT RESPINS 
 

Nr. 

crt. 

Legea 350/2001 Formă Senat Amendament Motivare Cameră decizională 

1. Art. 561 
Nu pot fi iniţiate şi 
aprobate documentaţii 
de urbanism care au ca 
scop intrarea în 
legalitate a unor 
construcţii edificate 
fără autorizaţie de 
construire sau care nu 
respectă prevederile 
autorizaţiei de 
construire 

- 3.Articolul 561  se abrogă. 
 
Autori: 

deputat Alina-Elena Tănăsescu -  

PSD, deputat Horia-Marius 

Țuțuianu - PSD 

1. 
2.Respins la vot  

Camera Deputaților 

 


