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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind măsuri pentru asigurarea 

aspectului estetic al Capitalei şi al altor localităţi 
 
 

  În conformitate cu prevederile art89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, în fond, cu 
proiectul de Lege privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei şi 
al altor localităţi, trimis cu adresa nr.305 din  5 mai 2003 şi înregistrat sub 
nr.31/527 din 5 mai 2003. 
  Consiliul  Legislativ, cu avizul nr.71 din 17 ianuarie 2003, a avizat 
favorabil  propunerea legislativă. 
  Cu adresa nr.1454/MRP din  24.03.2003, Guvernul României a 
transmis punctul său de vedere, în care s-au prezentat observaţii şi propuneri, 
precum şi precizarea că nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, cu avizul nr.26/1274 din 7 mai 2003, a avizat favorabil 
proiectul de lege, mai sus menţionat, în forma adoptată de Senat. 
  Proiectul de  lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 aprilie 
2003. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui regim 
sancţionator aplicabil persoanelor care săvârşesc contravenţii prin însemnarea prin 
aplicarea pe ziduri, pe faţada imobilelor proprietate particulară sau publică, pe  
monumente istorice şi de arhitectură, a înscripţiilor neautorizate, prin  utilizarea de 
vopsele, spray-uri şi alte asemenea materiale care murdăresc sau produc 
deteriorarea sau distrugerea bunurilor în cauză. 
  În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia a examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 
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20 mai 2003. La lucrările Comisiei şi la dezbateri, a luat parte domnul Ionel 
Fleşariu, secretar de stat la Ministerul Administraţiei Publice. 
  Cu ocazia  dezbaterii proiectul de lege, membrii Comisiei au constatat 
că, în prezent, există acte normative care reglementează aspecte legate de 
salubrizarea localităţilor, conservarea şi protecţia mediului înconjurător, 
administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică, întreţinerea 
spaţiilor verzi, ca de exemplu Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin  
Legea nr.512/2002, Legea nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodărire 
comunală, cu modificările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind 
serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.139/2002. 
  Totodată, s-a constatat şi faptul că,  prin prevederile art.2 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificări şi 
completările  ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale, pot stabili în 
toate domeniile de activitate prin care acestora le  sunt stabilite atribuţii prin  lege. 
De asemenea, există şi alte dispoziţii care sancţionează fapte de încălcare a unor 
norme, cum sunt: Legea nr.61/1991, republicată şi Legea nr.422/2001. 
  Ca atare, apare evident că este deja creat  cadrul legal pentru 
sancţionarea persoanelor care se fac vinovate de săvârşirea faptelor stabilite în 
proiectul de lege, adoptarea sa nu  ar putea duce, astfel, decât la dubla 
reglementare. 
  Ca urmare, membrii  comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea proiectului de  Lege 
privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei şi al altor 
localităţi. 
  Din numărul total de 25 de membri ai  Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, la şedinţă au participat 24 de deputaţi. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte  din 
categoria legilor  ordinare. 
 
 

 
                  PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 

       Prof.univ.dr.Ion NEAGU                                Carmen DUMITRIU 
 
 
 

consilier 
dr, Corneliu Manda 


