
 

 

 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI     
 
Bucureşti, 12 martie 2019 
            Nr. 4c-13/167 

     AVIZ  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, trimisă cu adresa nr. P.L.x. 84 din 4 martie 2019 şi înregistrată cu 
nr. 4c-13/167 din 4 martie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 25 
februarie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 12 martie 2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.350/2001. 
Intervenţiile legislative vizează introducerea unei definiţii a aşezărilor informale, precum şi evidenţierea 
problemelor asociate socio-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. 

 Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1057/07.11.2018.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectul de lege, 
în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul Permanent. 

Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

                                PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                              Nicuşor HALICI                                    Aida – Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat 
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