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Comisia pentru administra^ie publica

Nr. XXX/278/12.10.2020

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modiflcarea ^i completarea 

Ordonan|:ei Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localita^ilor
urbane ^i rurale

(L573/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administra^ie publica prin adresa nr. L573/2020 
din data de 01.09.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modiflcarea §i 
completarea Ordonan^ei Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localita^ilor 
urbane $i rurale, ini^iata de: Roman Florin-Claudiu - deputat PNL.

Propunerea legislativa are ca obiect completarea Ordonan^ei Guvernului nr. 21/2002 
privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, prin Legea nr.515/2002.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa ^i a dat un aviz favorabil cu 
observa|;ii si propuneri.

Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislativa §[ a dat un aviz
favorabil.

Comisia Economica, Industrii si Servicii a transmis un aviz favorabil cu 
amendamente admise.

Guvernul a nu transmis punct de vedere scris asupra propunerii legislative.

In §edin]:a din 12 octombrie 2020, membrii Comisiei pentru administra^ie publica au 
analizat propunerea legislativa si au hotarat, cu majoritatea voturilor celor prezenti.
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adoptarea unui raport de respingere cu amendamente respinse cuprinse in anexa ce face 
parte integranta a prezentului raport.

La lucrarile comisiei au fost prezen^i 10 senatori, din totalul de 11 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 10 voturi.

Comisia pentru administra^ie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de respingere cu amendamente respinse §i propunerea legislative.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 
Constitufia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, republicata, ^i ale art.92 
alin.(7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, SenatuI este 
prima Cam^a sesizata.

Pre^edinte,
SenatonCdrcii maru Florin

Secretar,

Senator Dogariu Eugen
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Anexa la Raportul nr.XXX/278/12.10.2020Comisia pentru Administratie Publica

AMENDAMENTE RESPINSE

la Propunerea legislativa pentru modificarea $1 completarea Ordonanfei Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea
localita^ilor urbane rurale

(L573/2020)

Observa|:ijAmendamente admiseText propunere legislativaNr.
crt.

Amendament respins de catre 
membrii comisiei cu 
unanimitate de voturi.

1. La punctul 1, alineatul (1) al 
articolului 1 se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:

1. Art. 1 se modifica $i va avea urmatorul cuprins:

(1] Prezenta ordonan^a stabile§te 
obligafiile raspunderile care 
revin autorita^ilor administrafiei 
publice locale, institu^iilor publice, 
agenfilor economici a altor 
persoane juridice, precum $i a 
persoanelor fizice pentru buna 
gospodarire a localita^ilor, pentru 
instaurarea unui climat de ordine 
§i curafenie pe teritoriul acestora.

(1) Prezenta ordonanfa stabile§te obligafiile §i 
raspunderile care revin autoritafilor administrajiei 
publice locale, institufiilor publice, agen^ilor 
economici §i persoanelor pentru buna gospodarire a 
localitajilor, pentru instaurarea unui climat de 
ordine §i curafenie pe teritoriul acestora.

Autor amendamente: 
initiator al propunerii legislative 
Florin Roman, deputat PNL

2. Amendament respins de catre 
membrii comisiei cu 
unanimitate de voturi.

La punctul 1, articolul 9, alineatul 
(1), litera m) se modifica va 
avea urmatorul cuprins:

7. Art. 9 se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
„Art, 9. - (1) Institufiilor publice, persoanelor juridice 
?i persoanelor fizice le revin urmatoarele obligatii:
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m] sa nu ocupe domeniul public cu 
vehicule in afara spa^iilor marcate 
expres de administratorul 
domeniului public, cu excep(ia 
autovehiculelor 
pol4iei,
jandarmeriei, pol4iei de 
frontiera, serviciului de 
ambulanfa sau medicina legala, 
protec^iei civile, Ministerului 
Apararii Na^ionale, Serviciului de 
lnforma(ii Externe, Serviciului de 
Teiecomunica^ii 
unita(ilor speciale ale Serviciului 
Roman de Informa^ii $i ale 
Serviciului de Protecjie §i Paza, 
Administra(iei Na|:ionale a 
Penitenciarelor din cadrul 
Ministerului Justi^iei, precum $i 
autovehiculele de serviciu ale 
unita^ilor de parchet din 
Ministerul Public, atunci cand se 
deplaseaza in acfiuni de 
interven^ie sau in misiuni care 
au caracter de urgen^.

m) sa nu ocupe domeniul public cu vehicule in afara 
spa^iilor marcate expres de administratorul 
domeniului public.

apar^inand
pompierilor.

Speciale,

Autor amendamente: 
initiator al propunerii legislative 
Florin Roman, deputat PNL

Amendament respinSide catre 
membrii comisiei cu I 
unanimitate de voturi.

Dupa punctul 7 se introduce un 
punct nou, pctT^ cu urmatorul 
cuprins:

3.

7^ ■ Titlul Capitolului 111 se
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modifica va avea urmatorul 
cuprins:

„Obliga^iiie §i raspunderile 
institu^:iilor publice, ale agenfilor 
economici, ale alter persoane 
juridice, precum $1 ale persoanelor 
fizice"

Autor amendamente: 
initiator al propunerii legislative 
Florin Roman, deputat PNL

Amendament respins de catre 
membrii comisiei cu 
unanimitate de voturi.

8. Seefiunea a 2-a a Capitolului III 
se abroga

4. S.Titlul Sec(iunii a 2 a a Capitolului III se modiHca 
$i va avea urmatorul enunp ..Obliga^iile 
persoanelor fizice" Autor amendamente: 

initiator al propunerii legislative 
Florin Roman, deputat PNL

Amendament respins de catre 
membrii comisiei cu ' 
unanimitate de voturi.

La punctul 10, alineatele (1) ^i (2) 
ale art. 24^ se modiUca $i vor avea 
urmatorul cuprins:

5.

10. Dupa articolul 24, se introduce art. 24^ care va 
avea urmatoarea formulare:

„{1 )in cazul nerespectarii 
obliga^iilor prevazute la art. 9 alin. 
[1) literele d],e), fj, h], i) §i k) in 
termen de 15 zile notificat de 
primar sau de persoanele 
Tmputernicite de acesta, primarul 
poate aproba executarea de catre 
autoritatea administrafiei publice 
locale a acfiunilor de cura^are si 
igienizare. Lucrarile se efectueaza in 
numele §i pe cheltuiala 
proprietarilor notificafi, in limita 
fondurilor aprobate anual cu

„(1 )In cazul nerespectarii obliga^iilor prevazute la 
art. 9 alin. (1) literele d], e), f), h), i] §1 k) in 
termenele notificate de primar sau de persoanele 
imputernicite de acesta, primarul poate aproba 
executarea de catre autoritatea administrafiei publice 
locale a acjiunilor de curajare, igienizare §i 
salubrizare. Lucrarile se efectueaza in numele ^i pe 
cheltuiala proprietarilor notificafi, in limita fondurilor 
aprobate anual cu aceasta destinafie in bugetul local, 
cu condi^;ia constituirii dreptului de creanja §i a 
recuperarii cheltuielilor de la proprietarii notificafi, in 
condijiile legii"
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aceasta destinafie in bugetul local, 
cu condifia constituirii dreptului de 
creanl:a §i a recuperarii cheltuielilor 
de la proprietarii notificapi, in 
condifiile legii"

[2] In toate cazurile in care 
proprietarul notificat conform alin. 
(1] nu permite accesul in imobilul 
supus lucrMor de intervenfie in 
vederea executarii acestora de catre 
autoritatea administra^iei publice 
locale, primarul va solicita 
autorizarea instance! judecatore§ti 
competente, prin ordonanfa 
pre^edin^iala, data cu citarea 
par^ilor."

(2] In toate cazurile in care proprietarul notificat 
conform alin. (1) nu permite accesul in imobilul supus 
lucrarilor de intervenfie in vederea executarii 
acestora de catre autoritatea administra^iei publice 
locale, primarul va solicita autorizarea instan^ei 
judecatore§ti competente, prin ordonanfa 
prejedinfiala, data fara citarea parfilor."

Autor amendamente: 
initiator al propunerii legislative 
Florin Roman, deputat PNL

Amendament respins de catre 
membrii comisiei cu 
unanimitate de voturi.

6. La punctul 11, alineatul (1) al 
articolului 24^ se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:

11. Dupa articolul 24^, se introduce art. 24^ care 
va avea urmatoarea formulare:

„(l)In cazul nerespectarii art. 9 alin. (1) lit. m], in 
cazul in care un vehicul stafioneaza pe domeniul 
public, in alte locuri decat drumul public, poli^ia 
locala poate dispune masura tehnico-administrativa a 
ridicarii vehiculului.

„(l)In cazul nerespectarii art. 9 alin. 
(1} lit. m}, in cazul in care un 
vehicul sta^:ioneaza pe domeniul 
public, in alte locuri decat drumul 
public, polif;ia locala poate dispune 
masura tehnico-administrativa a 
ridicarii vehiculului, cu condi^ia 
in^tiin^rii 
vehiculului, dupa ce acesta a fast

(...)

proprietarului
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identificat.

Autor amendamente: 
initiator al propunerii legislative 
Florin Roman, deputat PNL

Amendament respins de catre 
membrii comisiei cu 
unanimitate de voturi.

La punctul 11, dupa alineatul (7) 
al articolului 24^ se introduce un 

alineat

7. 11. Dupa articolul 24^, se introduce art. 24^ care 
va avea urmatoarea formulare:

alin.(7i) cunou
urmatorul cuprins:(7] Dispoz4ia de ridicare se incheie in 3 exemplare, 

cu urmatoarea destinajie: primul exemplar pentru 
emitent, al doilea exemplar pentru administratorul 
drumului public sau, dupa caz, pentru administrafia 
publica locala, iar al treilea exemplar pentru persoana 
care solicita restituirea vehiculului.

(7^) Dispozitia de ridicare se 
poate contesta de catre 
proprietarul vehiculului ridicat, 
in cond4iile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ.

Autor amendamente: 
initiator al propunerii legislative 
Florin Roman, deputat PNL

Amendament respins'de catre
membrii comisiei cu 
unanimitate de voturi.

La punctul 11, dupa alineatul 
(12) se introduce un nou alineat, 
alin. (121) cu urmatorul cuprins:

11. Dupa articolul 24^, se introduce art. 24^ care 
va avea urmatoarea formulare:

8.

(12) Pe perioada depozitarii, vehiculele ridicate se 
afla in paza administra^iei publice locale.

(12^) in cazul avarierii 
vehiculului sau a incarcaturii 
aferente acestuia, pe timpul 
ridicarii, transportului $i
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raspundereadepozitarii, 
apar(ine Polifiei Locale.
Autor amendamente:

!

initiator al propunerii legislative 
Florin Roman, deputat PNL
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