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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                      Bucureşti, 08.05.2007 
                            Nr.23/120/2007 
       

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2007 
pentru modificarea alin.(3) al art.51 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismului 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz 
care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.51 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, transmis cu adresa 
nr. P.L.x 271 din 23 aprilie 2007, înregistrat sub nr.23/120 din 24 aprilie 2007. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu 
nr.92/26.01.2007, cu observaţii şi propuneri preluate de iniţiator. 
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12 aprilie 2007. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 
8 mai 2007. La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise 
prezentate în anexă. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
   
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 

 

Administrator
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

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

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.51 din 
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

 
Nr. 
crt. 

Textul OG nr.18/2007 Textul adoptat de Senat Amendamente admise 
Autor 

Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  LEGE  

privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2007 pentru 

modificarea alin.(3) al art.51 din 
Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi 

urbanismul 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.18 din 31 ianuarie 
2007 pentru modificarea alin.(3) al 
art.51 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
adoptată în temeiul art.1 pct.II.3 din 
Legea nr.502/2006 privind abilitatea 
Guvernului de a emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul Oficial al  

Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
  României, Partea I, nr.81 din 1 

februarie 2007, cu următoarea 
modificare: 
 

  

3. ORDONANŢA 
pentru modificarea alin.(3) al 
art.51 din Legea nr.350/2001 

privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul 

 

Nemodificat Nemodificat 
 

 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.51. – (3) În vederea 
cofinanţării de la bugetul de 
stat a hărţilor de risc/hazard, 
Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor ∫i Turismului va 
elabora norme metodologice 
de cofinanţare a hărţilor de 
risc/hazard, care vor fi 
aprobate prin hotărâre a 

Art.I. – Alineatul (3) al articolului 51 
din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.373 din 10 
iulie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(3) Metodologia finanţării de la 
bugetul de stat a hărţilor de risc se 
elaborează de către Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului şi se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului.” 
 

Art.I. – Alineatul (3) al articolului 
51 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.373 din 10 iulie 2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Metodologia finanţării de la 
bugetul de stat a hărţilor de risc se 
elaborează de către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Locuinţelor şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii

Corelare cu noua 
denumire a 
ministerului 
respectiv. 
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0 1 2 3 4 
Guvernului. 
 

5. Art.II. – Prezenta ordonanţă 
intră în vigoare la 3 zile de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 

Nemodificat Nemodificat  

 
 
 
 
 
 
                                          PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR, 
 
                                             Iulian Iancu                                                                Aurelia Vasile 

 
 
 
 
 
 
 

Expert parlamentar, Viorica Petraşcu 
 
 
Expert parlamentar, Isabela Robe 


