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     Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, trimis Comisiei pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru 

examinare pe fond, cu adresa nr. PL.x91 din 3 martie 2014. 

 
 
 
 
 

     VICEPREȘEDINTE, PREŞEDINTE, 
 

CIPRIAN NICOLAE NICA VICTOR - PAUL DOBRE 
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R A P O R T      C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din 
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 

 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre 

dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din 

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, trimis cu 

adresa nr. PL.x 91 din 3 martie 2014, înregistrat cu nr.4c-11/205, respectiv 

cu nr.4c-6/62/03.03.2014. 

 La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 

 -    avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1038/27.09.2013) 

 - avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii           

 (nr.4c-3/66/12.03.2014) 

 - avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci           

 (nr.4c-2/125/12.03.2014) 

 - punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2033/31.10.2013) 

 - punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.773/24.04.2014) 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 februarie 

2014. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al 

art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul ca avizarea documentațiilor de 

interes general - toate categoriile din domeniul amenajării teritoriului, precum 

și din domeniul urbanismului inițiate de autoritățile și instituțiile administrației 

publice, să se facă fără perceperea de taxe și/sau tarife, precum și scutirea de 

la plata taxelor și/sau tarifelor a serviciilor de avizare a Planului urbanistic de 

detaliu. 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţe 

separate, în data de 30 septembrie 2015 de către Comisia juridică, de 

disciplină și imunități și în datele de 25 martie 2014 și 20 octombrie 2015 

de către Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului.  

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Cristian Cosmin - 

secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice. 

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți, 

conform listei de prezență, 16 deputați din totalul de 26 membri ai acesteia, iar 

la lucrările Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului au 

fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 22 membri ai comisiei. 

În urma examinării inițiativei legislative, a avizelor primite, a punctelor 

de vedere ale Guvernului, precum și a opiniilor exprimate, membrii celor două 

comisii au hotărât cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun 

de adoptare a proiectului de lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din 

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul în forma 

adoptată de Senat. 
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 Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

CIPRIAN NICOLAE NICA 
 

VICTOR - PAUL DOBRE 
 
 

       SECRETAR, SECRETAR, 
    

  SORIN CONSTANTIN STRAGEA 
 

CONSTANTIN AVRAM 
 

 
 
 
 
Șef serviciu, Ciprian Bucur Șef serviciu, Sofia Chelaru 

Consilier parlamentar, Roxana David Consilier parlamentar, Roxana Feraru  
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