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           COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 26.02.2013 
Nr. 26/86 

                                                                                                                  
 

 
 Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul înlocuitor asupra proiectului de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 

privind protecţia mediului, retrimis comisiei în vederea reexaminării şi 

depunerii unui nou raport, cu adresa nr. PL.x 909 din 25 aprilie 2012. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIN ALMĂJANU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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R A P O R T   Î N L O C U I T O R 

asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului 
                                                               (PLx909/2007) 
 
 În şedinţa din ziua de marţi, 24 aprilie 2012, Camera Deputaţilor, în temeiul art.70 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea la Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, înregistrat cu nr.26/86 din 26 aprilie 2012. 

 La întocmirea prezentului raport înlocuitor Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1426/16.10.2007); 

 avizul favorabil cu amendamente al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (PL.x-909/6.02.2008); 
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 avizul favorabil cu amendamente admise şi respinse al Comisiei pentru industrii şi servicii 

(nr.23/397/2008); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

(nr.24/23/2008) 

 Proiectul de lege privind respingerea ordonanţei de urgenţă a fost adoptat de Senat în şedinţa din 

12 decembrie 2007. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, intervenţiile legislative vizând sancţionarea faptelor 

de schimbare a destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile 

de urbanism, de reducere a suprafeţelor acestora sau de strămutare. Totodată, se stabileşte în sarcina 

autorităţilor administraţiei publice locale obligaţia de a asigura până la data de 31 decembrie 2013, din 

terenul intravilan, o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 26 m2 pentru fiecare locuitor. 

 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a reexaminat 

proiectul de lege sus-menţionat împreună cu raportul aferent, în şedinţa din 26 februarie 2013. 

 La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, din totalul de 33 membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Mihail Fâcă – preşedinte al 

Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Dănuţ Iacob – director al Direcţiei Politici şi Strategii din 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a 

hotărât, cu 25 voturi pentru şi 4 abţineri, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea 
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şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, în forma 

iniţială prezentată de Guvern, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr.1.   

Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 

92.alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.76 alin.(1) din 

Constituţia României, republicată. 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

MARIN ALMĂJANU 
 

CIOLACU ION MARCEL 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Iulia Toader 
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Anexa nr.1 

I. Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

 
Text Senat 

 
Textul propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea 
amenda-
mentului 
propus 

1.   
LEGE 

 privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2007 

pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia 

mediului  
 

 
LEGE 

privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2007 

pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia 

mediului 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic  

 

 
Adoptarea 
proiectului de 
lege este 
necesară pentru 
îmbunătăţirea 
factorilor de 
mediu şi a 
calităţii vieţii 

2.    
 ARTICOL UNIC. – Se 
respinge Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.114 
din 17 octombrie 2007 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.713 
din 22 octombrie 2007. 
 

 
 ARTICOL UNIC. – Se 
aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.114 
din 17 octombrie 2007 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.713 
din 22 octombrie 2007. 
 

 
Adoptarea 
proiectului de 
lege este 
necesară pentru 
îmbunătăţirea 
factorilor de 
mediu şi a 
calităţii vieţii 
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Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic  
 

3.  
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind 
protecţia mediului 

 

  
Nemodificat 

 

4.  
 Art.I. – Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia 
mediului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1.196 din 30 
decembrie 2005, aprobată 
cu modificări şi completări 
prin Legea nr.265/2006, 
cu modificările ulterioare, 
se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

  
Nemodificat 

 

5.  
 1. Articolul 71 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 "Art. 71. - (1) 
Schimbarea destinaţiei 
terenurilor amenajate ca 
spaţii verzi şi/sau prevăzute 
ca atare în documentaţiile de 

   
Nemodificat 
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urbanism, reducerea 
suprafeţelor acestora ori 
strămutarea lor este interzisă, 
indiferent de regimul juridic al 
acestora. 
 (2) Actele 
administrative sau juridice 
emise ori încheiate cu 
nerespectarea prevederilor 
alin. (1) sunt lovite de 
nulitate absolută." 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

6.  
 2. La articolul 96 
alineatul (2), după punctul 
1 se introduce un nou 
punct, punctul 11, cu 
următorul cuprins: 
       "11. obligaţia autorităţilor 
publice locale de a nu 
schimba destinaţia terenurilor 
amenajate ca spaţii verzi 
şi/sau prevăzute ca atare în 
documentaţiile de urbanism, 
de a nu reduce suprafeţele 
acestora ori obligaţia de a nu 
le strămuta;" 
 

   
Nemodificat 
 
 

 

7.  
 Art. II. - (1) 
Autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia de 
a asigura din terenul 
intravilan o suprafaţă de 
spaţiu verde de minimum 20 
m2/locuitor, până la data de 

   
Nemodificat 
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31 decembrie 2010, şi de 
minimum 26 m2/locuitor, 
până la data de 31 decembrie 
2013. 
 (2) Autorităţile 
administraţiei publice locale 
au obligaţia de a întocmi, în 
termen de 90 de zile de la 
data intrării în vigoare a 
prezentului act normativ, un 
program în care vor fi 
evidenţiate etapele de 
realizare a obligaţiei 
prevăzute la alin. (1), cu 
indicarea termenelor 
intermediare propuse. 
 

8.  
 Art. III. - (1) 
Nerespectarea prevederilor 
art. II constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă, 
în cuantumul prevăzut la art. 
96 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 265/2006, cu 
modificările ulterioare. 
 (2) Constatarea 
contravenţiei şi aplicarea 
sancţiunii prevăzute la alin. 
(1) se fac potrivit art. 97 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2005, 

  
Nemodificat 
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aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
265/2006, cu modificările 
ulterioare. 
       (3) Dispoziţiile alin. (1) 
referitoare la contravenţii se 
completează cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 

http://www.cdep.ro/comisii/administratie_publica/doc/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00094251.htm
http://www.cdep.ro/comisii/administratie_publica/doc/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00050396.htm
http://www.cdep.ro/comisii/administratie_publica/doc/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00054828.htm
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