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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
 

 
 
 

 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.108/2007 pentru modificarea alin.(2) al 
art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2007 privind 

instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr.PL.x 856 din 

10 decembrie 2007, cu dezbaterea pe fond în procedură de urgenţă, a 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.108/2007 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de 

îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1375 / 09.10.2007) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.PL.x856/29.01.2008) 

 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea  

Bucureşti, 13.02.2008 
Nr. 26/ 2107 
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Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de 

spaţii verzi în localităţi , prin suplimentarea sumei aprobate pentru 

implementarea acestui Program naţional cu suma de 35.000.000 lei din 

Fondul pentru Mediu , fără însă a necesita emiterea de acte normative 

subsecvente.  

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea 

proiectului de lege  în forma adoptată de Senat . 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 12.02.2008 a 

participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor: 

 Lucia Ana Varga – secretar de stat în Ministerul Mediului şi 

Dezvoltării Durabile. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi , din totalul de 28 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

         

Proiectul de lege  a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 

decembrie 2007. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 

 VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
     Mircea Duşa                   Sereş Deneş  
 
 
Şef serviciu Întocmit 
Consilier Sofia Chelaru Expert Iulia Toader 
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