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                                                       Către 
 
                      BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

protecţia spaţiilor verzi, trimisă comisiei în vederea examinării pe fond, în 

procedură oboşnuită, cu adresa nr.Pl.x.681 din 4 noiembrie 2008. 
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R A P O R T 
 

asupra propunerii legislative privind protecţia spaţiilor verzi 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic fost sesizată, prin adresa nr. Pl.x.681 din 

4 noiembrie 2008, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a 

propunerii legislative privind protecţia spaţiilor verzi. 

Iniţiatori sunt domnii foşti senatori  Ion Iliescu, Sorin Oprescu, Nora 

Rebreanu , Nicolae Mărăşescu şi domnii deputaţi Aurelia Vasile, Rodica 

Nassar, Ecaterina Andronescu, Adrian Năstase şi Mădălin Voicu. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.564/14.05.2008); 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.Pl.x.681/27.01.2009); 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1388/11.06.2008). 

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea protecţiei 

spaţiilor verzi din mediu urban, prin necesitatea interzicerii executării 

construcţiilor în spaţiile verzi, precum şi a tăierii vegetaţiei de pe aceste 

spaţii, urmând ca până în anul 2015 în fiecare localitate să se extindă 

suprafaţa spaţiilor verzi până la minimum 26 mp pentru fiecare locuitor,  
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interzicându-se totodată schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi, prevăzute 

în planurile de urbanism.   

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative, pentru evitarea unei duble reglementări, întrucât 

aspectele cuprinse în această propunere legislativă sunt deja reglementate 

în legislaţia românească, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului  şi prin Legea 

nr.24/2007 privind reglementarea spaţiilor verzi din zonele urbane.  

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

Dezbaterile au avut loc în şedinţa comisiei din 11.02.2008.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi, din totalul de 30 

membri ai comisiei. 

Raportul de respingere al comisiei a fost adoptat cu 

unanimitate de  voturi . 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 29 

octombrie 2008. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 
 

 PREŞEDINTE,     
                                                                  SECRETAR, 

  IONEL PALĂR    
                                                                         ATTILA KORODI 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Sofia Chelaru 
                                                                                               Întocmit, 
                                                                                               Expert Iulia Toader 
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