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 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.11 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, trimis comisiei noastre pentru 
dezbatere şi avizare în fond cu adresa nr. Pl.x 676 din 10 octombrie 2007.  

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de 
Lege se încadrează în  categoria legilor ordinare.  
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr. 24/2007 

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane 
 

1.În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic, a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării 
în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr. 24/2007 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, trimis 
cu adresa nr. Pl.x 676 din 10 octombrie 2007. 
 La întocmirea Raportului s-au avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1001/25.07.2007; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.31/1090 

din 11.10.2007; 
- punctul de vedere negativ al Guvernului nr.2530/01.10.2007. 

Proiectul de Lege a fost dezbătut şi avizat în fond, în procedură obişnuită, 
în şedinţa din 30 octombrie 2007. 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.11 din 
Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
zonele urbane, noutatea reglementării propuse constând în interzicerea emiterii 
de autorizaţii pentru construcţiile şi amenajările de orice tip pe spaţiile verzi.  
 2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de Lege se 
încadrează în categoria legilor ordinare. 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 29 
membrii ai Comisiei. 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea acestui proiect de 
Lege pe motiv că din categoria spaţiilor verzi fac parte şi amenajările sportive 
publice, grădinile botanice şi cele zoologice, muzeele amenajate în aer liber, 
parcurile de distracţii, pentru care lucrările de construcţii nu pot fi interzise, ci 



doar limitate în condiţii cât mai stricte, ţinându-se cont de destinaţie şi 
respectând prevederile cuprinse în documentaţiile de urbanism. 
 Raportul de respingere al Comisiei a fost adoptat cu 18 voturi pentru, 
5 voturi împotrivă şi 1 abţinere, din numărul celor prezenţi în momentul 
votului. 

5. Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 octombrie 
2007. 
 6. Potrivit art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată 
şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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