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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

Comisia pentru Industrii și Servicii 
 
 

București, 12.03.2019 
Nr.4c-3/68/2019 

 
 
 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului urbanismul 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.95  din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 

servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege 

pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului urbanismul, transmis cu adresa nr. P.L.x. 84/2019 din 4 martie 2019, 

înregistrat sub nr.4c-3/68 din 5 martie 2019. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1057/7.11.2018, avizează favorabil 

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

ședința din 25 februarie 2019. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare. Intervenţiile legislative vizează introducerea unei definiţii a 

aşezărilor informale, precum şi evidenţierea problemelor asociate socio-
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demografice şi economice generate de statusul de informalitate asupra locuitorilor 

lor, precum şi clarificarea şi detalierea responsabilităţilor autorităţilor publice  

 

centrale şi locale în legătură cu recunoaşterea fenomenului, identificarea aşezărilor 

informale şi a tipologiilor lor, respectiv elaborarea şi implementarea unui plan de 

acţiune coerent dedicat aşezărilor informale, cuprinzând măsuri operaţionale, 

urbanistice şi cadastrale necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

locuitorilor din aşezările informale.  

Examinarea proiectului de Lege a avut loc în ședința comisiei din 12 martie 

2019. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de Lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 
 
 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 
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Șef birou, Cristina Neicu 


