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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea Ordonanfei Guvernului nr.21/2002 privind 

gospodarirea localitatilor urbane si rurale

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea Ordonantei Guvernului nr.21/2002 privind 

gospodarirea localitatilor urbane si rurale (b439/28.07.2020), 
transmisa de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/3098/31.07.2020 si inregistrata la Consiliul Legislativ cu 

nr.D849/31.07.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin. 1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i al art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i fiinclionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii §i propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare 

modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.21/2002 privind 

gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 515/2002

Prin conlinutul sau, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor ordinare, iar in aplicarea art. 75 alin. (1) din Legea 

fundamentala prima Camera sesizata este Senatul.
Mentionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preconizate.
2. Ca observatie de ordin general, semnalam ca normele propuse 

prin proiect nu sunt corelate din punct de vedere terminologic.



Avem in vedere faptul ca, desi potrivit pct.l din Expunerea de 

motive se are in vedere „redefmirea subiectilor acestui act normativ”, 
indicarea entitatilor carora li se aplica dispozitiile ordonantei nu se 

face in mod uniform in ceea ce priveste „agentii ei:;Mt5fnici” si 
persoanele fizice si juridice, astfel incat reglementarile propuse nu 

indeplinesc cerintele claritatii si previzibilitatii.
Astfel, prevederile proiectului se refera, in mod neunitar, la:
- agenti economic! si persoane (art.l alin.(l));
- agenti economic! si alte persoane juridice (art.l alin.(2));
- agenti economic! cu sau fara personalitate juridica, precum si 

celorlalte persoane (art.2 alin.(2) si art.4);
- persoane juridice (art.5);
- persoane juridice si persoanelor fizice (art.9).
Se observa astfel ca referirea la persoanele fizice se face fie in 

mod expres, fie prin utilizarea notiunii de „persoane”, care, potrivit 

Expunerii de motive, se refera atat la persoanele fizice cat si la cele 

juridice”.
In plus, mentionam ca, potrivit dispozitiilor art.21 din Ordonanta 

de urgenta a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor masuri 

organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, aprobata cu 

modificari §i completM prin Legea nr. 198/2005, cu modificarile 

ulterioare, in toate textele propuse expresia „agenti economic!” 

trebuie inlocuita cu sintagma „operatori economic!”.
Pe de alta parte, semnalam ca potrivit pct.l din anexa la Legea 

nr.296/2004 privind Codul consumului, republicata, cu modificMle 

ulterioare, prin operator economic se intelege „persoana fizica sau 

juridica, autorizata, care in cadrul activitatii sale profesionale fabrica, 
importa, depoziteaza, transporta sau comercializeaza produse ori parti 

din acestea sau presteaza servicii”.
Prin urmare, alaturarea, in cuprinsul enumerarii a notiunii de 

„operator economic” si a termenului de persoane (fizice sau juridice) 

este tautologica. De altfel, intrucat proiectul nu contine norme 

distincte care sa cuprinda obligati! care incumba exclusiv agentilor 

economic!, evidentierea acestora in cadrul enumerarii este inutila. Se 

impune, de aceea, eliminarea referirii la notiunea de „agent economic” 

in tot cuprinsul proiectului, precum si modificarea in acest sens a 

celorlalte elemente structurale din cuprinsul actului normativ de baza 

care fac referire la aceasta no^iune.
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pentru utilizarea limbajului juridic consacrat,Totodata
propunem ca termenul „persoane” sa fie redat sub forma „persoane 

fizice si juridice”.
Fata de cele de mai sus, pentru respectarea cerintelor de claritate 

si previzibilitate specifice normelor juridice, este necesara reanalizarea 

normelor propuse si utilizarea unei terminologii unitare, care sa 

reflecte cu precizie solutiile legislative preconizate.
3. La titlu, pentru rigoare redacfionala, cuvantul „Ordonafei” se 

va redacta corect. Observatia este valabila ?i pentru partea 

introductiva a articolului unic.
4. La partea introductiva a articolului unic, pentru un spor de 

rigoare redactionala, sintagma „m Monitorul Oficial, Partea I nr. 86 

din 01 februarie 2002” se va reda sub forma „in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002”,
Totodata, pentru corectitudinea informatiei juridice, sintagma 

„cu modificarile ^i completarile ulterioare” se va inlocui cu mentiunea 

„aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2002”.
5. La pct.l al articolului unic, partea dispozitiva se va redacta

astfel:
„L Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:”.
Observatia este valabila si pentru partile dispozitive de la pct.3-5 

si 7 ale articolului unic.
De asemenea, in debutul textului propus pentru art. 1 se va 

insera abrevierea „Artl”, aceasta observatie fiind valabila pentru 

toate situatiile similare.
6. La pct.2 al articolului unic, partea dispozitiva se va redacta

astfel:
„2. Alineatul (2) al articolului 2 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:”.
7. Pct.6 al articolului unic se va redacta astfel:
„6. La capitolul III, titlul sectiunii 1 se modifica ?i va avea 

urmatorul cuprins:
„Sectiunea 1 Obligatiile institutiilor publice §i ale persoanelor 

fizice si juridice”
8. La pct,7 al articolului unic, in textul propus pentru art. 9, 

propunem ca sintagma „Institutiilor publice, persoanelor juridice si 
persoanelor fizice” din cadrul partii introductive sa fie inlocuita cu 

formularea „Institutiilor publice si persoanelor fizice si juridice”.
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9. La pct.8 al articolului unic, intrucat prin actualul pet. 9 se 

abroga ambele articole ale sectiunii a doua, respectiv, art. 10 si art.ll, 

nu se mai justifica modificarea sectiunii a doua cu abrogarea acesteia. 
Prin urmare, punctele 8 si 9 se vor comasa intr-un singur punct, astfel: 

„8 .La capitolul III, sectiunea a 2-a, cuprinzand art. 10 si 11, se
abroga.”

In consecinta, actualul pct.9 se va elimina iar punctele 

subseevente se vor renumerota.
10. Referitor la actualele pet. 10 si 11 ale artieolului unie, 

pentru respectarea exigentelor normative, acestea se vor comasa intr-o 

singura parte dispozitiva, cu urmatoarea redactare:
„9. Dupa articolul 24 se introdue doua noi articole, art. 24^ si 

24^ cu urmatorul cuprins;”.
In continuare, se vor reda textele propuse pentru noile articole.
In textul propus pentru art.24^ alin.(l), la teza intai, pentru 

rigoare redactionala, termenul „literele” se va redacta sub forma 

abreviata „lit.”.
In textul propus pentru art.24^ alin.(l), pentru o exprimare 

adeevata, propunem ca formularea „In cazul nerespectarii art.9 alin.(l) 

lit.m), in cazul in care un vehicul” sa fie redactata astfel: „In cazul 

nerespectarii obligatiei prevazute la art. 9 alin. (1) lit.m), daca un 

vehicul”.
Totodata, pentru corelare cu dispozitiile alin.(6) lit.b), expresia 

„pol4ia locala poate dispune” trebuie inlocuita cu sintagma „politistul 

local poate dispune”.
Semnalam ca la marcarea alineatelor a fost omisa cifra „(4)”, 

fiind necesara numerotarea corecta a prevederilor.
La actualul alin.(7), referirea la „administratorul drumului 

public” trebuie reanalizata, intrucat, potrivit alin.(l), masura ridicarii 

vehiculului se dispune in cazul in care un vehicul sta|:ioneaza pe 

domeniul public, in alte locuri deeat drumul public. Observatia este 

valabila §i pentru situatia similara de la alin.(ll).
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

;M. Of. nr. 86/1 feb. 2002O.G. nr. 21/2002
OrdonanlS privind gospodSrirea localitStHor urbane §i ruraje 

aprobat§ cu modificSri §i completSri prin L. nr. 515/2002

(.

M. Of. nr. 578/5 aug. 2002

fmodificgri prin" L nr. 515/2002 ] modified art. 2 alin. (2). art. 7 alin. (I) 
parlea iniroductivd lit. f;/ g, art. 8 alin.
(1) partea introdiiclivd lit. k, art. 10 lit. g, 
art. 11, art. 12 alin. (2), art. 19, art. 20 lit: 
a-c, art. 21 lit. a-c, art. 23: introduce lit. k 
la art. 10, art. 22 1 

j jM. Of. nr. 578/5 aug. 20021

Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 
privind gospoddrirea localitStilor urbane $i rurale

liM. Of. nr. 578/5aug.T002 ■'
, , X - ■ ^ Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2002
[completan prtn _j privind gospodSrirea localitSJilor urbane §i rurale

2 aprobatd cu 
modifieSri §i

L. nr. 515/2002
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