
 

  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                         28 februarie 2002 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU     Nr.26/499  

ECOLOGIC  
 
 
 
 
 
     
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
   
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative cu privire la  
localurile de alimentaţie publică, trimisă Comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în 
fond, cu adresa nr.618 din 6 decembrie 2001.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere: 
- avizul Consiliului Legislativ cu nr.1269. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
      SECRETAR, 
 
IOAN OLTEAN        

        KOVACS CSABA TIBERIU 
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RAPORT 
asupra propunerii legislative cu privire  

la  localurile de alimentaţie publică  
 
  În urma examinării propunerii legislative cu privire la localurile de alimentaţie 
publică, care prin obiectul şi conţinutul său se încadrează în categoria legilor ordinare, comisia  
a hotărât în şedinţa din 27 februarie 2002, că propunerea legislativă nu poate fi acceptată şi 
propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia, cu 12 voturi pentru şi 5 împotrivă, 
pentru următoarele motive: 
  - Unele prevederi din această propunere legislativă sunt deja reglementate în 
următoarele acte normative: 

- Ordonanţa Guvernului privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi 
comercializării alimentelor; 

- Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism; 

- Ordinul ministrului Sănătăţii cu nr.976/1998 pentru aproarea Normelor igienice 
privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea 
alimentelor. 

- Ordonanţa Guvernului nr.85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari, potrivit căreia orice folosire a spaţiului locativ în alte scopuri se face 
numai cu acordul asociaţiei de proprietari. 

- Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative. 

  In situaţia în care funcţionează asemenea localuri, este posibil ca activitatea 
acestora să se desfăşoare în baza unor acte normative şi a unor contracte care produc efecte 
juridice, propunerea legislativă constituind o imixiune în activităţi de natură administrativă.  
 
 

PREŞEDINTE, 
        SECRETAR,   
 IOAN OLTEAN 

     KOVACS CSABA TIBERIU 
 
Expert parlamentar: 
Iulia Toader 
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