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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

           Bucureşti, 16.12.2002 
                    Nr.23/217/2002 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei la Legea nr.213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea anexei la Legea nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, trimis cu adresa 
nr.536 din 5 noiembrie 2002, înregistrat sub nr.23/217 din 5 noiembrie 2002. 
  Potrivit art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru industrii şi servicii a dezbătut proiectul de lege menţionat în şedinţa din 
11 decembrie 2002. 
  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus aprobării, 
expunerea de motive la proiectul de lege şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 
  În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, s-a hotătât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise şi respinse prezentate 
în anexă. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 
  Vă rugăm ca la dezbaterea pe fond în cadrul comisiei 
dumneavoastră să fie invitaţi şi reprezentanţi ai Comisiei pentru industrii şi 
servicii. 

 
       

 
                 PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,               
 
                   István Antal                                          Aurelia Vasile 

 
 

Expert, 
Silvia Vlăsceanu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Anexa 

 
A M E N D A M E N T E   A D M I S E 

 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente admise Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Titlul legii 

LEGE 
pentru modificarea anexei la Legea nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia 
 

Nemodificat  

2. Articol unic. - Punctul III, poziţia 4 din anexa la 
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.448 din 24 
noiembrie 1998, cu modificările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, 
termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor 
uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile 
aferente;" 
 

Articol unic. - Punctul III din anexa la Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, va avea următorul 
cuprins: 
"III. Domeniul public local al comunelor, 
oraşelor şi municipiilor este alcătuit din 
următoarele bunuri: 
1. drumurile comunale, vicinale şi străzile; 
2. pieţele publice, comerciale, târgurile, 
oboarele  şi  parcurile  publice,  precum  şi " 

Au fost deja aprobate 40 de 
hotărâri de Guvern care atestă 
domeniul public, inclusiv cu 
reţelele de alimentare cu gaze 
şi care vor trebui să fie 
modificate într-un termen 
rezonabil. 

 

 



 

 3 

 
 
0 1 2 3 
   zonele de agrement; 

3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de 
interes public naţional sau judeţean; 
4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, 
termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor 
uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile 
aferente; 
5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară 
activitatea consiliul local şi primăria, precum şi 
instituţiile publice de interes local, cu sunt: teatrele, 
bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi 
altele asemenea; 
6. locuinţele sociale; 
7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost 
declarate de interes public naţional; 
8. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare 
de zăcământ, dacă nu au fost declarate de interes 
public naţional; 
9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac 
parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt 
proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor 
juridice de drept privat; 
10. cimitirele orăşeneşti şi comunale. 
Hotătârile de Guvern privind atestarea 
domeniului public local vor fi modificate sau 
completate, după caz, corespunzător în termen 
de 90 zile." 
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0 1 2 3 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 
 

A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente respinse Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Articol unic. - Punctul III, poziţia 4 din anexa 

la Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, 
termoficare, staţiile de tratare şi epurare a 
apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi 
terenurile aferente;" 
 

Articol unic. - Punctul III din anexa la Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, va avea următorul 
cuprins: 
"III. Domeniul public local al comunelor, 
oraşelor şi municipiilor este alcătuit din 
următoarele bunuri: 
1. drumurile comunale, vicinale şi străzile; 
2. pieţele publice, comerciale, târgurile, 
oboarele şi parcurile publice, precum şizonele 
de agrement; 
3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de 
interes public naţional sau judeţean; 
4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, 
termoficare, staţiile de tratare şi epurare a 
apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi 
terenurile aferente; 
5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară 
activitatea consiliul local şi primăria, precum şi 

Precizarea unui termen prea 
mare pentru modificarea 
hotărârilor de Guvern care 
atestă domeniul public ar putea 
duce la tergiversarea situaţiei 
actiuale care trebuie clarificată 
urgent. 
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instituţiile publice de interes local, cu sunt: 
teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, 
policlinicile şi altele asemenea; 
6. locuinţele sociale; 

 
0 1 2 3 
  7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate 

de interes public naţional; 
8. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de 
zăcământ, dacă nu au fost declarate de interes public 
naţional; 
9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac 
parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt 
proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor 
juridice de drept privat; 
10. cimitirele orăşeneşti şi comunale. 
Hotătârile de Guvern privind atestarea 
domeniului public local vor fi modificate sau 
completate, după caz, corespunzător în termen 
de 30 zile." 
 
Dep.Istvan Antal - UDMR 
Dep.Robert Raduly - UDMR 
 

 

 
 
 
                                          PREŞEDINTE,                                                                                     SECRETAR,               
 
                                            István Antal                                                                                       Aurelia Vasile 
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Expert, 
Silvia Vlăsceanu 
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