
PARLAMENTUL ROMANIEI

Comisla economica, industrii $i servicH

Nr.XX/527/21.09.2020

AVIZ

asupra propunerii legislativa pentru modificarea completarea Ordonan^ei Guvernului 

nr.21/2002 privind gospodarirea locaiitatilor urbane $i rurale

Comisia economica, industrii §i servicii a fost sesizata cu adresa nr.L573/2020 pentru dezbaterea 

§i avizarea propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Ordonan^ei Guvernului nr.21/2002 

privind gospodarirea localitdfilor urbane ^i rurale, ini^iata de Roman Florin-CIaudiu - deputat PNL.

Pa parcursul mai multor §edin{e, Comisia economica, industrii §i servicii a analizat propunerea 

legislativa §i a hotarat cu majoritate de voturi sa adopte aviz favorabil cu amendamente admise 

cuprinse in anexa la prezentul aviz.

EDIf fTE, SECRETAR,

ft

Senator Silvia-Monica DINICASenatoi lia-CaMrin ZAMFIR

Domnului Senator, Florin CARCIUMARU 

Pre§edintele Comisiei pentru administrafie publica
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Anexa la Avizul nr.XX/527/21.09.2020Comisia economica, industrii servicii

AMENDAMENTE ADMISE

la propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea Ordonan|ei Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor
urbane rurale

(L573/2020)

Observa^iiAmendamente admiseNr. Text propunere legislativa
crt.

Amendamente admise cu 
majoritate de voturi.

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

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

Aplicarea unitara a normei legale(1) Prezenta ordonan^a stabile§te 
obligaliile §i raspunderile care revin 
autoritatilor administra^iei publice 
locale, institutiilor publice, agenlilor 
economici §i a altor persoane 
juridice, precum §i a persoanelor 
fizice pentru buna gospodarire a 
localitatilor, pentru instaurarea unui 
climat de ordine §i cura|enie pe 
teritoriul acestora.

(1) Prezenta ordonan^a stabile§te obligatiile §i 
raspunderile care revin autoritatilor administratiei 
publice locale, institutiilor publice, agentilor economici 
§i persoanelor pentru buna gospodarire a localitatilor, 
pentru instaurarea unui climat de ordine §i curatenie pe 
teritoriul acestora.

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

Exceptarea propusa are in vedere 
specificitatea actiunilor 
desfaSurate de aceste institutii, 
intrucat in cazul unui vehicul 
utilizat de acestea nu poate fi

La punctul 7, articolul 9, alineatul 
(1), litera m) se modifica Si va avea 
urmatorul cuprins:

2. 7. Art. 9 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. - (1) Institutiilor publice, persoanelor juridice §i 
persoanelor fizice le revin urmatoarele obligatii:

m) sa nu ocupe domeniul public cu
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vehicule in afara spatiilor marcate 
expres de administratorul domeniului 
public, cu exceptia autovehiculelor 
apartinand polifiei, pompierilor, 
jandarmeriei, politiei de frontiera, 
serviciului de ambulanta sau 
medicina legala, protecfiei civile, 
Ministerului Apararii Nafionale, 
Serviciului de Informatii Externe, 
Serviciului de Telecomunicafii 
Speciale, unita(ilor speciale ale 
Serviciului Roman de Informa^i $i 
ale Serviciului de Protecfie $i Paza, 
Administratiei 
Penitenciarelor 
Ministerului Justitiei, precum $i 
autovehiculele de serviciu ale 
unita|ilor de parchet din Ministerul 
Public, atunci cand se deplaseaza in 
acfiuni de intervenfie sau in misiuni 
care au caracter de urgenfa.

vorba de o stationare/oprire 
voluntara, ce exclusiv seama 
de conduita conducatorului auto.

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

Nationale a
din cadrul

Asigurarea concordantei 
cu celelalte propuneri

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

7*. Titlul Capitolului III se modifica 
va avea urmatorul cuprins:

3.

„Obligatiile §i raspunderile institutiilor 
publice, ale agentilor economic!, ale 
altor persoane juridice, precum §i ale
persoanelor fizice”

i

Corelarea cu preyederile propuse 
in cadrul proiectului de lege.

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

4. S.Titlul Sectiunii a 2 a a Capitolului III se modifica $i 
va avea urmatorul enunf: „Obligatiile persoanelor
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fizice"

La puDCtul 10, alineatele (1) (2)
ale art. 24^ se modifica §i vor avea 
urmatorul cuprins:

5.

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

Pentru indeplinirea 
conditiilor de claritate Si fluenta, 
in acord cu Legea nr. 24/2000.

Se propune eliminarea 
sintagmei ''salubrizare”, 
deoarece in acest caz sunt 
incidennteprevederile Legii nr. 
101/2006

„(1 )in cazul nerespectarii obliga^iilor prevazute la art. 9 
alin. (1) iiterele d), e), f), h), i) §i k) in termenele 
notificate de primar sau de persoanele imputemicite de 
acesta, primarul poate aproba executarea de catre 
autoritatea administrajiei publice locale a actiunilor de 
curatare, igienizare §i salubrizare. Lucrarile se 
efectueaza in numele §i pe cheltuiala proprietarilor 
notificati, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta 
destinatie in bugetul local, cu conditia constituirii 
dreptului de crean|a §i a recuperarii cheltuielilor de la 
proprietarii notificati, in conditiile legii"

„(1 )In cazul nerespectarii obligaliilor 
prevazute la art. 9 alin. (1) Iiterele 
d),e), f), h), i) §i k) in termen de 15 
zile notificat de primar sau de 
persoanele imputemicite de acesta, 
primaml poate aproba executarea de 
catre autoritatea administra^iei publice 
locale a actiunilor de curatare Si 
igienizare. Lucrarile se efectueaza in 
numele §i pe cheltuiala proprietarilor 
notificati, in limita fondurilor aprobate 
anual cu aceasta destinatie in bugetul 
local, cu conditia constituirii dreptului 
de crean^a §i a recuperarii cheltuielilor 
de la proprietarii notificati, in 
conditiile legii"

(2) In toate cazurile in care proprietarul notificat conform 
alin. (1) nu permite accesul in imobilul supus lucrarilor 
de interventie in vederea executarii acestora de catre 
autoritatea administratiei publice locale, primarul va 
solicita autorizarea instantei judecatore§ti competente, 
prin ordonanta pre§edintiala, data fara citarea partilor."

(2) In toate cazurile in care 
proprietarul notificat conform alin. (1) 
nu permite accesul in imobilul supus 
lucrarilor de interventie in vederea 
executarii acestora de catre autoritatea 
administratiei publice locale, primarul 
va solicita autorizarea instantei 
judecatore§ti competente, prin 
ordonanta pre§edintiala, data cu 
citarea p^ilor."
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La momentul constat^ii lipsei 
autovehicului, proprietarul sa se 
poata adresa autoritatii 
competente

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

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

6.

„(l)In cazul nerespectarii art. 9 alin. 
(1) lit. m), in cazul in care un vehicul 
stationeaza pe domeniul public, in 
alte locuri decat drumul public, 
politia locala poate dispune masura 
tehnico-administrativa a ridicarii 
vehiculului, cu condifia in^tiin^arii 
proprietarului vehiculului, dupa ce 
acesta a fost identiUcat.

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

(...)

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

La punctul 11, dupa alineatul (7) al 
articolului 24^ se introduce un nou 
alineat, alin.(7^) cu urmatorul 
cuprins:

7.

(7) Dispozitia de ridicare se incheie in 3 exemplare, 
cu urmatoarea destinahe: primul exemplar pentru 
emitent, al doilea exemplar pentru administratorul 
drumului public sau, dupa caz, pentru administratia 
publica locala, iar al treilea exemplar pentru persoana 
care solicita restituirea vehiculului.

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

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

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

8.

(12) Pe perioada depozitarii, vehiculele ridicate se afla in 
paza administratiei publice locale.__________________
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1 ^(12 ) In cazul avarierii vehiculului 

sail a incarcaturii aferente acestuia, 
pe timpul ridicarii, transportului $i 
depozitarii, raspunderea apar^ine 
Polifiei Locale.

f)

1

1

1
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