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 Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, trimis comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr.PL.x212 

din 9 martie 2015. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR - PAUL DOBRE 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

Bucureşti,   27.10.2015 
Nr.   4c-6/99 

 
 

R A P O R T    
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.46 din  

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. PL.x 212 din 9 martie 2015, cu 

dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, înregistrat cu nr.4c-6/99/09.03.2015. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1366/17.12.2014) 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-11/358/24.03.2015) 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 martie 2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi 

ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prevederea ca Planul urbanistic general al unității 

administrativ-teritoriale să rămână în vigoare până la aprobarea noului plan urbanistic general, dar nu mai mult de 3 

ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

  La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 27 octombrie 2015 au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Sirma Caraman – secretar de stat și 

doamna Anca Ginavar- șef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezenţa 20 deputaţi, din totalul de 22 membri ai comisiei. 

 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor cu majoritate de voturi (2 abțineri), adoptarea proiectului de 

Lege pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu amendamente 

admise astfel cum sunt prezentate în anexa la prezentul raport. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, conform art.76 alin.(2) din Constituţia României, 

republicată. 

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

VICTOR - PAUL DOBRE RADU BABUȘ 

 
 
 
 
 

Șef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier, Roxana Feraru 
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ANEXA 
Amendamente admise 

 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.350/2001 

 
Text Senat 

 
Amendamente propuse 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 
1.   LEGE 

pentru modificarea art.46 din 
Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi 

urbanismul 
 

LEGE 
pentru modificarea art.46 din 
Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi 

urbanismul 
şi a art. II din  Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 

nr.85/2012 pentru 
modificarea alin. (13) al 

art. 46 din Legea 
nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi 
urbanismul 

 
(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 

Tehnică legislativă 

2.        Articol unic. - La 
articolul 46, alineatul (13) din 
Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și 
urbanismul, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.373 din 10 iulie 

      Art. I. - La articolul 46, 
alineatul (13) din Legea 
nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și 
urbanismul, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.373 din 10 iulie 
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2001, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

2001, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 

3.   (13) Termenul de 
valabilitate a Planului 
urbanistic general se 
prelungeşte o singură dată, 
pe bază de hotărâre a 
consiliului local/Consiliului 
General al Municipiului 
Bucureşti, până la intrarea 
în vigoare a noului plan 
urbanistic general, dar 
fără a se depăşi 5 ani de 
la data depăşirii termenului 
de valabilitate. 

 

 

 (13) Planul urbanistic 
general al unităţii 
administrativ-teritoriale 
rămâne în vigoare până la 
aprobarea noului plan 
urbanistic general dar nu 
mai mult de trei ani de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi.  

 

         (13) Termenul de 
valabilitate a Planului 
urbanistic general se 
prelungeşte o singură dată, 
pe bază de hotărâre a 
consiliului local/Consiliului 
General al Municipiului 
Bucureşti, până la intrarea în 
vigoare a noului plan 
urbanistic general, dar fără a 
se depăşi 10 ani de la data 
depăşirii termenului de 
valabilitate. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 Se propune 
mărirea termenului 
de prelungire posibil 
de la cinci ani la 
zece ani. 
 Astfel, 
autorităţile 
administraţiei 
publice locale pot 
dispune de un 
termen suficient în 
care să poată 
decide, în funcţie de 
dinamica socio-
economică 
actualizarea 
documentaţiei. 
Totodată, 
formularea propusă 
nu mai produce 
efecte retroactive, 
astfel cum a fost 
semnalat de 
Ministerul Justiţiei.  

4.   
 
 
 
 

  Art. II – Art. II din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2012 
pentru modificarea 
alin.(13) al art. 46 din 
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 Art. II - Termenul de 
valabilitate a planurilor de 
urbanism generale 
elaborate şi aprobate până 
în anul 2003, pentru care, 
la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, a fost 
iniţiată procedura de 
elaborare/actualizare, 
precum şi cele pentru 
care nu a fost iniţiată 
procedura de 
elaborare/actualizare 
poate fi prelungit prin 
hotărâre a consiliului 
local/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti până 
la data aprobării, în 
condiţiile legii, a noii 
documentaţii de urbanism, 
dar nu mai târziu de 30 
decembrie 2015. 

Legea nr.350/2001 
privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, 
aprobată prin Legea 
nr.131/2013, se modifică 
după cum urmează: 
   
 ”Art.II - Termenul de 
valabilitate a planurilor de 
urbanism generale elaborate 
şi aprobate până în anul 2003 
poate fi prelungit prin 
hotărâre a consiliului 
local/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti până la 
data aprobării, în condiţiile 
legii, a noii documentaţii de 
urbanism, dar nu mai târziu 
de 30 decembrie 2018.” 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 

 

 

Se impune 
prelungirea acestui 
termen de la 30 
decembrie 2015 la 
30 decembrie 
2018, pentru a 
veni în sprijinul 
autorităţilor 
administraţiei 
publice locale care, 
nu au reuşit să îşi 
actualizeze 
documentaţiile şi 
care vor intra în 
blocaj în 
autorizarea 
construcţiilor 
finanţate din 
fonduri publice- 
europene sau 
naţionale - sau 
private, începând 
cu 1 ianuarie 
2016. 
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