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                 Vă înaintăm alăturat raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.3 alin.(1) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului, cu adresa nr.PLx.784/2022 din 19 decembrie 2022. 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 
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  RAPORT  

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local  

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de 

Lege pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, trimis cu adresa nr. PLx.784/2022 din 19 decembrie 

2022 și înregistrat cu nr. 4c-7/870 /19.12.2022. 

           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 12 decembrie 2022 cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din 

Constituția României, republicată. 

 Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:  

 - avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 1266/17.11.2022) 

 - avizul favorabil al Consiliului Economic și Social ( nr.6982/8.11.2022) 

          - punctul de vedere al Guvernului: susține adoptarea cu propuneri și 

observații (nr.13674/14.12.2022) 

          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.3 alin.(1) lit.a) 

din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, în scopul 

corelării prevederilor actului normativ de bază cu necesitățile actuale ale unităților 
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administrativ-teritoriale, respectiv se preconizează introducerea ca obiect de activitate, 

în cadrul serviciilor de administrare a domeniului public și privat a posibilității de 

construire, modernizare, exploatare și întreținere a construcțiilor civile și industriale 

pentru locurile de agrement.  

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege sus 

menționat în ședința din 28 februarie 2023.  

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 

conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, doamna Vasilica Baciu-director 

în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 

proiectului de Lege pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.a) din Ordonanța Guvernului 

nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local în forma adoptată de Senat. 

       În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

Coordonator, șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Elena HRINCESCU 
 

  


