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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Nr.4c-13/593/2019 
Bucureşti, 07.10.2019 

      Nr.4c-7/277/2019 
                          

                            
 
 

   
   Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.7 şi 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane 
şi serviciile funerare, trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și  Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  pentru examinare în fond, cu 
adresa nr. PLx 319/2019 din 1 iulie 2019. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

              NICUȘOR HALICI FLORIN - CLAUDIU ROMAN 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 07.10.2019  
Nr.4c-13/593/2019 Nr.4c-7/277/2019 

R A P O R T    C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.7 şi 10 din Legea nr.102/2014  

privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  au fost 

sesizate, prin adresa nr. PLx 319/2019 din 1 iulie 2019, cu dezbaterea în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea art.7 şi 10 

din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină și 

imunități cu nr.4c-13/593/2019 și la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu nr.4c-7/277/02.07.2019. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 26 iunie 2019, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III -a din 

Constituția României, republicată. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.211/21.03.2019) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale  

- avizul negativ al Comisiei pentru sănătate și familie  

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.755/27.05.2019) 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.102/2014, intervenţiile legislative vizând ca, prin 

derogare de la prevederile art.3 alin.(1) lit.i) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, lucrările de extindere a cimitirelor în funcţiune să fie exceptate d e la 

obţinerea autorizaţiei de construire. Totodată, se propune ca extinderea cimitirelor în funcţiune să se facă fără aplicarea regulilor 

stabilite pentru înfiinţarea cimitirelor. 

 Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege 

în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în data 

de 1 octombrie 2019. 

La lucrări, membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi co nform listei de 

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

republicat, doamna Diana Doina Țenea - director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități  împreună cu membrii Comisiei pentru administrație publică și 
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amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în data de 7 octombrie 2019. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți conform listei de prezență.  

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a 

hotărât cu majoritate voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea art.7 şi 10 din 

Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu amendamente admise prezentate în Anexa 

care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

NICUȘOR HALICI FLORIN - CLAUDIU ROMAN 
 
 
 
 

SECRETAR, SECRETAR, 
 

AIDA-CRISTINA CĂRUCERU 
 

SIMONA BUCURA-OPRESCU 
     
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Mușat 

 
 
 
 

Consilier parlamentar, Roxana Feraru 
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Anexa  

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.102/2014 

 
Text propunere legislativă 

Amendamente propuse 
 (autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 

1.   LEGE 
pentru modificarea art. 7 și 10 din Legea 

nr. 102/2014 privind cimitirele, 
crematoriile umane și serviciile funerare 

 

LEGE 
pentru modificarea art. 7 alin.(2) și (3) 

și a art.10 din Legea nr. 102/2014 
privind cimitirele, crematoriile umane 

și serviciile funerare 
 

Este necesară 
reformularea titlului 
pentru a fi în acord cu 
uzanțele de redactare 
a actelor normative. 

2.   Articol unic. - Articolele 7 și 10 
din Legea nr. 102/2014 privind 
cimitirele, crematoriile umane și 
serviciile funerare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.520 din 11 iulie 2014, se modifică și 
vor avea următorul cuprins: 

Articol unic. - La articolul 7 
alineatele (2) și (3) și articolul 10 din 
Legea nr.102/2014 privind cimitirele, 
crematoriile umane și serviciile 
funerare, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.520 din 11 
iulie 2014, se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 

 

Tehnică legislativă. 

3.   Art.7 - (2) Realizarea şi 
extinderea oricăror construcţii sau 
a infrastructurii cimitirului se fac 
după obţinerea autorizaţiei de 
construire eliberate în condiţiile 
legii. 
 (3) Nu este necesară 
obţinerea autorizaţiei de construire 
pentru executarea însemnelor, a 
bordurilor sau a împrejmuirilor 

”Art.7. - (2) Realizarea oricăror 
construcţii sau a infrastructurii necesare 
înființării cimitirului se face după 
obţinerea autorizaţiei de construire 
eliberate în condiţiile legii. 
  
(3) Prin derogare de la prevederile art.3 
alin.(1) lit.i) din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții, republicată, cu 

 Nemodificat 
 
 
 
 
 

 (3) Prin derogare de la 
prevederile art. 3 alin. (1) lit. i) din 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, 
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locurilor de înhumare, pentru 
realizarea de obeliscuri sau a altor 
lucrări de artă plastică din cimitir. 

 

modificările și completările ulterioare, 
nu este necesară obţinerea autorizaţiei de 
construire pentru extinderea cimitirelor 
în funcțiune, executarea însemnelor, a 
bordurilor sau a împrejmuirilor locurilor 
de înhumare, pentru realizarea de 
obeliscuri sau a altor lucrări de artă 
plastică din cimitir.” 

 

republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, nu este necesară 
obţinerea autorizaţiei de construire 
pentru executarea lucrărilor de 
construire pentru extinderea cimitirelor 
in funcțiune în zone prevăzute cu 
funcțiunea de cimitir în 
documentația de urbanism, 
executarea însemnelor, a bordurilor sau 
a împrejmuirilor locurilor de înhumare, 
pentru realizarea de obeliscuri sau a 
altor lucrări de artă plastică in cimitir. 
 

(Autor: dep. Nicușor Dan - USR) 
4.   

 Art. 10 - La extinderea şi 
redeschiderea cimitirului care a 
fost închis se aplică regulile 
stabilite pentru înfiinţarea 
cimitirelor. 

 

 
 ”Art.10 - La extinderea și 
redeschiderea cimitirului care a fost 
închis se aplică regulile stabilite pentru 
înființarea cimitirelor, iar pentru 
extinderea cimitirelor în funcțiune nu se 
aplică regulile stabilite pentru înființarea 
cimitirelor.” 

 

  
 Art.10 - (1) La extinderea și 
redeschiderea cimitirului care a fost 
închis se aplică regulile stabilite pentru 
înființarea cimitirelor. 
 (2) Pentru extinderea cimitirelor 
în funcțiu ne nu se aplică regulile 
stabilite pentru înființarea cimitirelor. 
 

(Autor: Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului) 

 

 
Tehnică legislativă. 
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