
  Parlamentul României
 Camera Deputaţilor

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,           Nr.26/558/14.02.2002
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU

ECOLOGIC

Către

BIROUL PERMANENT AL
                        CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic asupra proiectului de Lege privind aprobarea  Ordonanţei
Guvernului nr.5/2002 pentru modificarea şi completarea articolului.4 din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, trimis comisiei noastre pentru dezbatere
şi avizare în fond, cu adresa nr.29 din 5 februarie 2002.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere şi avizul favorabil al
Consiliului Legislativ cu nr. 109 din 26 ianuarie 2002.

La lucrările comisiei au participat din partea Ministerului Lucrărilor
Publice,Transporturilor şi Locuinţei doamna Secretar de Stat � Ileana Tureanu � iar din partea
Ministerului Administraţiei Publice domnul Secretar de Stat -Ionel Fleşariu.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.

 PREŞEDINTE,

IOAN OLTEAN SECRETAR,

KOVACS CSABA TIBERIU
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RAPORT

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.5/2002 pentru modificarea şi completarea articolului 4 din Legea nr.

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea şi completarea articolului 4 din Legea
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în şedinţa din
13 februarie 2002 comisia a hotărât cu 12 voturi pentru,  6 voturi înpotrivă şi o
abţinere,  ca proiectul de lege sus-menţionat să fie supus spre dezbatere şi adoptare
Plenului Camerei Deputaţilor, în forma prezentată de Guvern.

În cadrul dezbaterilor din şedinţă, amendamentele cuprinse în anexă  nu au
fost acceptate.

 PREŞEDINTE,
SECRETAR,

IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU
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AMENDAMENTE RESPINSE
la proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea şi completarea

articolului 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Nr
crt

Articolul iniţial
al ordonanţei

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivarea

0. 1 2 3
1 1. Litera c)  va avea următorul cuprins:

�c) de primarul general al
municipiului Bucureşti, cu avizul
primarilor de sectoare, pentru:
1. investiţiile care se amplasează pe

terenuri care depăşesc limita
administrativ-teritorială a unui
sector şi cele care se realizează în

Domnul deputat Ioan Oltean �
Grupul parlamentar al PD � propune
eliminarea lit.c).

Descentralizarea propusă
este parţială şi ca urmare
nejustificată.

În condiţiile respectării
întocmai a prevederilor Planului
Urbanistic General al Municipiul
Bucureşti de către primarii
sectoarelor la emiterea
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2.

extravilan;
2. lucrări de construcţii reprezentând

monumente istorice ; pentru acestă
categorie de lucrări este necesar şi
avizul prealabil al Ministerului
Culturii şi Cultelor;�

Domnul deputat Ion Cîrstoiu �
Grupul parlamentar al PD- propune
reformularea lit.c) după cum urmează:

�c) de primarul general al
municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor
de sectoare pentru:

1. investiţiile care se aprobă de
Guvern;

2. investiţiile care se amplasează pe
terenuri care depăşesc limita
administrativ-teritorială a unui
sector şi cele care se realizează în
extravilan;

3. lucrări de construcţii reprezentând
monumente istorice; pentru
această categorie de lucrări este
necesar şi avizul prealabil al
Ministerului Culturii şi Cultelor ;

autorizaţiilor de construire,
prevederile lit.c) nu sunt
justificate, autorizarea lucrărilor
prevăzute la această literă
putându-se  face tot de primarii
sectoarelor.

Comisia a respins amendamentul
considerând corespunzător textul
lit. c) din ordonanţă.

Întrucât există o
neconcordanţă între intenţia
iniţiatorului exprimată în
expunerea de motive şi
prevederile literei c), de a stabili
competenţele primarului general
al municipiului Bucureşti
similare cu cele ale preşedinţilor
consiliilor judeţene,
amendamentul are în vedere
cuprinderea în competenţa de
autorizare a primarului general al
municipiului Bucureşti a
investiţiilor care se aprobă de
Guvern.

Facem precizarea că
autorizarea acestei categorii
distincte de lucrări, nu se
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regăseşte  nici în competenţele
de autorizare ale primarului
general al municipiului Bucureşti
şi nici în competenţele de
autorizare ale primarilor de
sectoare.

Comisia a respins
amendamentul considerând
prevederile ordonanţei ca fiind
corespunzătoare.

3. 2. După litera c) se introduce litera c1) cu
următorul cuprins:

�c1) de primarii sectoarelor
municipiului Bucureşti, pentru toate
categoriile de construcţii şi amenajări
urbanistice din cadrul sectoarelor, cu
excepţia celor prevăzute la lit. a) şi c);�

Domnul deputat Ioan Oltean �
Grupul parlamentar al PD � propune
reformularea lit.c1)  astfel:

�c1) de primarii sectoarelor
municipiului Bucureşti, pentru toate
categoriile de construcţii şi amenajări
urbanistice din cadrul sectoarelor.�

Amendamentul este
corelat cu propunerea de
eliminare a prevederilor lit.c) de
la nr. crt.1.

Comisia a respins propunerea
considerând textul prevăzut la lit.
c1) ca fiind corespunzător.

4. 3. Litera d) va avea următorul cuprins:
�d) de primarii comunelor pentru

locuinţe individuale şi anexele
gospodăreşti ale acestora; pentru celelalte
construcţii şi lucrări care se execută în
intravilanul localităţilor cu excepţia celor
de la lit. a), este necesar şi avizul

Domnul deputat Kovacs Csaba
Tiberiu � Grupul parlamentar al UDMR -
propune reformularea lit. d) după cum
urmează:

�d) de primarii comunelor, pentru
construcţiile de locuinţe şi anexele
gospodăreşti ale acestora, din satele

Amendamentul este
motivat de faptul că prin
expunerea de motive se afirmă
că ordonanţa se înscrie în
recomandările Uniunii Europene
privind descentralizarea actului
de decizie al administraţiei
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compartimentului de specialitate din cadrul
aparatului propriu al consiliului judeţean.�

componente, precum şi pentru anexele
exploatărilor agricole situate în extravilan.
Se exceptează de la autorizare anexele cu
caracter temporar ale exploatărilor agricole
situate în extravilan.�

publice iar prevederile de la
literei d) conduce la o
recentralizare, aceste noi
prevederi restrângând
competenţele  primarilor de
comune,  sub nivelul celor avute
iniţial în Legea nr. 50/1991.

Comisia a respins
amendamentul considerând că
solicitarea unui aviz solicitat
compartimentului de specialitate
din cadrul aparatului propriu al
consiliului judeţean, nu repezintă
o îngrădire a atribuţiilor conferite
primarului.

 PREŞEDINTE,
SECRETAR,

IOAN OLTEAN
       KOVACS CSABA TIBERIU

Consilier � arh. Victor Cristea
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