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Către,
BIROUL PERMANENT AL
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Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii
legislative privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, trimis
comisiei pentru reexaminare în fond şi depunerii unui nou raport, cu adresa
nr. Pl.x 60 din 10 noiembrie 2011.

PREŞEDINTE,
Vasile GHERASIM

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
Bucureşti, 19.12.2011
Nr. 26/480

RAPORT
SUPLIMENTAR
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
În şedinţa din 9 noiembrie 2011, Camera Deputaţilor, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic a propunerii legislative privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, prin adresa nr. Pl.x 60 din 10 noiembrie 2011,
în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport.
La întocmirea prezentului raport suplimentar Comisia a avut în vedere:
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•

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1146/22.09.2010);

•

avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
(nr.24/264/14.04.2011);

•

avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.PL-x.60/17 martie 2011);

•

avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci ( nr.22/53/09.03.2011);

•

Punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.2764/DPSG/08.02.2010).
În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9)

pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 21
februarie 2011.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, în scopul unei mai bune
sistematizări a dispoziţiilor acesteia, precum şi pentru majorarea amenzilor contravenţionale aplicabile în cazul
nerespectării obligaţiilor prevăzute de actul normativ de bază.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a reexaminat
propunerea legislativă împreună cu raportul aferent, în şedinţa din 28 noiembrie 2011.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform art.76, alin.(2) din Constituţia
României, republicată.
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In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului
Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative privind modificarea Legii 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu amendamente admise
prevăzute în anexa la prezentul raport suplimentar.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Vasile GHERASIM

Gheorghe CIOCAN

Consilier, Iulia Toader
Expert, Nicoleta Toma

4/23

ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.

Text
Legea nr.24/2007

0
1.

1

2.

Text propunere legislativă
2
LEGE
privind modificarea Legii
24/2007
privind reglementarea si
administrarea spatiilor verzi
din intravilanul localităţilor

Articol
unic.
–
Legea
24/2007 privind reglementarea
spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor,
republicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.764 din 10 noiembrie
2009, se modifică după cum
urmează:

Amendamente admise
(autorul amendamentului)
3
LEGE
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.24/2007
privind reglementarea si
administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localităţilor

Motivaţia
4
Tehnică
legislativă.

Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea
teritoriului
şi
echilibru ecologic
Art.I. – Legea nr.24/2007 Tehnică
privind
reglementarea
şi legislativă
administrarea spaţiilor
verzi
din
intravilanul
localităţilor,
republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.764 din 10
noiembrie 2009, se modifică şi
se completează după cum
urmează:
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3.

Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea
teritoriului
şi
echilibru ecologic
1. La articolul 3, după Tehnică
1. La articolul 3 se adaugă
litera g) cu următorul conţinut: litera f) se introduce o nouă legislativă.
literă, lit.g), cu următorul
cuprins:
Art. 3. - Spatiile verzi
se compun din urmatoarele
Autor:
Comisia
pentru
tipuri
de
terenuri
din
administraţie
publică,
intravilanul localitătilor:
amenajarea teritoriului şi
……………………………………….
a) spatii verzi publice cu
acces
nelimitat:
parcuri,
echilibru ecologic
gradini,
scuaruri,
fâsii
plantate;
b) spatii verzi publice de
folosinta specializata:
1. grădini botanice si
zoologice, muzee în aer liber,
parcuri expozitionale, zone
ambientale si de agrement
pentru animalele dresate în
spectacolele de circ;
2. cele aferente dotărilor
publice: crese, gradinite, scoli,
unitati
sanitare
sau
de
protectie sociala, institutii,
edificii de cult, cimitire;
3. baze sau parcuri
sportive pentru practicarea
sportului de performanta;
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c) spaţii verzi pentru
agrement: baze de agrement,
poli de agrement, complexuri
si baze sportive;
d) spatii verzi pentru
protectia lacurilor şi cursurilor
de apă;
e) culoare de protectie
fata de infrastructura tehnica;
f) păduri de agrement.
„g) pepiniere şi sere;”
4.

2. La articolul 4 se adaugă
Art. 4 - În sensul
prezentei legi, termenii si literele n) şi p) cu următorul
expresiile de mai jos au conţinut:
urmatoarele semnificatii:
………………………………………
a) parc - spatiu verde,
cu suprafata de minimum un
hectar, format dintr-un cadru
vegetal specific si din zone
construite, cuprinzând dotari
si
echipari
destinate
activitatilor cultural-educative,
sportive sau recreative pentru
populatie;
b) scuar-spaţiu verde,
cu suprafata mai mica de un
hectar, amplasat în cadrul
ansamblurilor de locuit, în
jurul unor dotari publice, în
incintele unitatilor economice,

Nemodificat
2. La articolul 4, după litera m) Tehnică
se introduc două noi litere, legislativă.
lit.n) şi o), cu următorul
cuprins:
Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic
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social-culturale,
de
învatamânt,
amenajarilor
sportive, de agrement pentru
copii si tineret sau în alte
locatii;
c)
gradina
teren
cultivat cu flori, copaci si
arbusti ornamentali care este
folosit pentru agrement si
recreere,
fiind
deschis
publicului;
d)
fâşie
plantata
plantatie cu roi estetic si de
ameliorare a climatului si
calitatii aerului, realizata în
lungul cailor de circulatie sau
al cursurilor de apa;
e) gradina botanica gradina
în
care
sunt
prezentate colectii de plante
vii cultivate în conditii naturale
ori de sera, în vederea
studierii acestora sau doar
pentru curiozitatile pe care le
prezinta;
f) gradina zoologică orice colectie de animale vii,
mentinute
într-un
amplasament administrat si
deschis publicului, în scopul
promovarii
conservarii
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biodiversitatii si pentru a
furniza mijloace de educatie,
informare
si
petrecere
a
timpului liber, în relatie cu
prezentarea si conservarea
vietii salbatice;
g) muzeu în aer liber institutie care dispune de un
spatiu
verde
neacoperit,
special amenajat, în vederea
expunerii si studierii unor
obiecte
de
arta,
relicve,
documente istorice si stiintifice
si a educarii publicului;
h) baza sau parc sportiv
pentru practicarea sportului de
performanta - complex format
dintr-un cadru vegetal si din
zone
construite,
special
amenajate si dotate pentru
practicarea diferitelor sporturi
(complex
de
instalatii
sportive);
i) parc expoziţional spaţiu verde special amenajat
destinat informarii publicului si
promovarii unor evenimente;
j) spatii verzi aferente
locuintelor de tip condominiu spatii verzi formate dintr-un
cadru
vegetal,
amplasate
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adiacent blocurilor de locuinte
de tip condominiu, cu rol
estetic si de protectie, de
ameliorare a climatului si a
calitatii aerului;
k) pădure de agrement padure sau zona împadurita în
care se realizeaza diferite
lucrari în vederea crearii unui
cadru
adecvat
petrecerii
timpului liber;
l) spatii verzi pentru
protectia cursurilor de apa si
lacurilor - plantatii realizate în
lungul cursurilor de apa sau
împrejurul lacurilor, al caror
rol principal este de protectie
a acestora;
m) culoare de protectie
fata de infrastructura tehnica plantatii realizate în lungul
cailor de circulatie sau în jurul
unor instalatii cu potential
ridicat de poluare, în vederea
ameliorarii calitatii mediului si
protejarii
infrastructurii
aferente.

„n) pepinieră – teren pe Nemodificat
care se cultivă şi se înmulţesc
plante erbacee şi lemnoase
până la transplantarea pentru
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plantare definitivă;
p) sere – terenuri acoperite o) sere – terenuri acoperite de Tehnică
uşoare
destinate legislativă.
de construcţii uşoare destinate construcţii
cultivării plantelor.”
cultivării plantelor.”
Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea
teritoriului
şi
echilibru ecologic
3. Articolul 5 se modifică 3. Articolul 5 se modifică şi va Tehnică
şi va avea următorul conţinut:
avea următorul cuprins:
legislativă.

5.

Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic
Art. 5 - Pentru protecţia
si conservarea spatiilor verzi,
persoanele
fizice
au
urmatoarele obligatii:
a) sa nu arunce niciun
fel de deseuri pe teritoriul
spatiilor verzi;
b) sa respecte regulile
de
aparare
împotriva
incendiilor pe spatiile verzi;
c) sa nu produca taieri
neautorizate sau vatamari ale
arborilor
si
arbustilor,

„Art. 5 - Pentru protecţia si Nemodificat
conservarea
spaţiilor
verzi,
persoanele fizice şi juridice au
următoarele obligatii:
a) să nu arunce niciun fel de
deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;
b) să respecte regulile de
aparare împotriva incendiilor pe
spaţiile verzi;
c) să nu producă tăieri
neautorizate sau vătămări ale
arborilor şi arbuştilor, deteriorări
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deteriorari ale aranjamentelor
florale
si
ale
gazonului,
distrugeri ale musuroaielor
naturale, cuiburilor de pasari
si adaposturilor de animale,
ale constructiilor si instalatiilor
utilitare
si
ornamentale
existente pe spatiile verzi;
d) sa nu ocupe cu
constructii
provizorii
sau
permanente
zonele
inventariate ca spatii verzi.

ale aranjamentelor florale şi ale
gazonului,
distrugeri
ale
muşuroaielor naturale, cuiburilor
de păsări si adăposturilor de
animale,
ale
construcţiilor
şi
instalaţiilor utilitare şi ornamentale
existente pe spaţiile verzi;
d) să nu ocupe cu construcţii
provizorii spaţiile verzi;
e) să nu ocupe cu construcţii
permanente spaţiile verzi;
f) să asigure integritatea,
refacerea şi îngrijirea spaţiilor
verzi aflate în proprietatea lor;
g)
să
coopereze
cu
autorităţile
teritoriale
şi
centrale
pentru
protecţia
mediului, cu cele ale autorităţii
centrale pentru amenajarea
teritoriului şi cu autorităţile
administraţiei publice locale la
toate lucrările preconizate în
spaţiile
verzi
şi
să
facă
propuneri
pentru
îmbunătăţirea
amenajării
acestora;
h)
să
nu
diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi;
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6.

Art. 6 - Persoanele
juridice
au
urmatoarele
obligatii:
a)
sa
asigure
integritatea,
refacerea
si
îngrijirea spatiilor verzi aflate
în proprietatea lor;
b) sa coopereze cu
autoritatile
teritoriale
si
centrale
pentru
protectia
mediului, cu cele ale autoritatii
centrale pentru amenajarea
teritoriului si cu autoritatile
administratiei publice locale la
toate lucrarile preconizate în
spatiile verzi si sa faca
propuneri
pentru
îmbunatatirea
amenajarii
acestora;
c) sa nu diminueze
suprafetele inventariate ca
spatii verzi.

4. Articolul 6 se abrogă.

Nemodificat

5. Articolul 9 se modifică 5. Articolul 9 se modifică şi va Tehnică
legislativă.
avea următorul cuprins:
şi va avea următorul conţinut:

7.

Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic
Art.

9

-

(1)

„Art.9 - (1) Construcţiile Nemodificat
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Persoanele juridice care
concesioneaza
terenuri
pentru
constructia
si
amplasarea în spatiile verzi
a
obiectivelor
pentru
activitati
socioculturale
sunt obligate sa obtina
avizele,
acordurile
si
autorizatiile prevazute de
legislatia în vigoare. Locui
de
amplasare
a
obiectivelor,
suprafata
terenurilor si conditiile de
desfasurare a activitatii
ulterioare se determina în
baza unor proiecte de
specialitate, de amenajare
a teritoriului si urbanism,
avizate
si
aprobate
conform
legii,
cu
obligativitatea
ca
suprafetele cumulate ale
acestor constructii sa nu
ocupe mai mult de 10% din
suprafata spatiului verde
respectiv.
(2) Construcţiile si
amenajările de orice tip,
altele decât cele specificate
la alin. (1), sunt interzise.
(3)
Transplantarea

neautorizate în spaţiile verzi se
demolează şi terenul se va aduce
la starea iniţială, cheltuielile totale
pentru efectuarea acestor lucrări
fiind suportate de proprietarul
construcţiei.
(2) Transplantarea arborilor Nemodificat
şi arbuştilor se va face numai cu
acordul
administraţiei
publice
locale şi al autorităţilor teritoriale
pentru protecţia mediului.”
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arborilor si arbustilor se va
face
numai
cu
acordul
administratiei publice locale si
al
autoritatilor
teritoriale
pentru protectia mediului.
(4)
Construcţiile
neautorizate în spatiile verzi
se demoleaza si terenul se va
aduce
la
starea
initiala,
cheltuielile
totale
pentru
efectuarea acestor lucrari fiind
suportate
de
proprietarul
constructiei.
6.
Alineatul
(3)
al Tehnică
6. Alin.(3) al articolului 10
se modifică şi va avea următorul articolului 10 se modifică şi va legislativă.
avea următorul cuprins:
conţinut:

8.

Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic
Art.10
(3)
La
extinderea
suprafetei
intravilanului
localitatilor,
autoritatile
publice locale au obligatia
sa asigure o cota de 5%
pentru
amenajarea
de
spatii verzi publice.

„(3) Extinderea intravilanului
localităţilor, transformarea zonelor
cu
alte
funcţiuni
în
zone
rezidenţiale şi construirea pe
terenuri de peste 3.000 mp aflate
în
proprietatea
autorităţilor
centrale şi locale se pot realiza
exclusiv prin documentaţii de
urbanism care să prevadă un

Reglementare
„(3)Extinderea
intravilanului
localităţilor, corectă.
transformarea zonelor cu alte
funcţiuni în zone rezidenţiale şi
construirea pe terenuri de peste
3.000 mp aflate în proprietatea
statului,
a
unităţilor
administrativ-teritoriale,
a
autorităţilor centrale şi locale se
15/23

minim de 26 mp de spaţiu verde pot
realiza
exclusiv
prin
pe cap de locuitor şi un minim de documentaţii de urbanism care să
5% spaţii verzi publice.”
prevadă un minimum de 20 mp
de spaţiu verde pe cap de
locuitor şi un minimum de 5%
spaţii verzi publice.”
Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic
7. Articolul 18 se modifică Tehnică
7. Articolul 18 se modifică şi
şi va avea următorul cuprins:
legislativă.
va avea următorul conţinut:

9.

Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic
Art.
18
(1)
Răspunderea pentru reducerea
suprafetelor
spatiilor
verzi
revine
autoritatilor
administratiei publice centrale
si locale, precum si tuturor
persoanelor fizice si juridice.
(2)
Autorităţile
administraţiei publice centrale
si locale prevad în bugetele
proprii
fonduri
pentru
îndeplinirea obligatiilor privind

“Art. 18 - (1) Răspunderea
pentru
reducerea
suprafeţelor
spaţiilor verzi revine autorităţilor
administraţiei publice centrale si
locale,
precum
si
tuturor
persoanelor fizice si juridice.

“Art.18 - (1) Răspunderea
pentru reducerea suprafeţelor
spaţiilor verzi revine autorităţilor
administraţiei publice centrale şi
locale,
precum
şi
tuturor
persoanelor fizice şi juridice.

(2) Autoritatile administratiei
publice centrale si locale prevad în
bugetele proprii fonduri pentru
îndeplinirea
obligatiilor
privind
spatiile verzi.

(2) Autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale prevăd
în bugetele proprii fonduri pentru
îndeplinirea obligaţiilor privind
spaţiile verzi.
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spatiile verzi.
(3)
Înstrăinarea
si
atribuirea terenurilor cu spatii
verzi
se
efectueaza
în
conditiile prevazute de lege,
cu pastrarea destinatiei de
spatiu verde.
(4)
Schimbarea
destinaţiei
terenurilor
înregistrate
în
registrul
local al spatiilor verzi se
poate face numai pentru
lucrari de utilitate publica,
stabilite
în
baza
documentatiilor
de
urbanism,
aprobate
conform
legislatiei
în
vigoare.

(5) În limita unei cote
de
5%
din
suprafata
fiecarui obiectiv înregistrat
în registrul local al spatiilor
verzi,
autoritatile
administratiei
publice
locale
pot
autoriza

(3) Înstrainarea si atribuirea
terenurilor cu spatii verzi se
efectueaza în conditiile prevăzute
de lege, cu pastrarea destinatiei de
spatiu verde.

(3)
Înstrăinarea
şi
atribuirea terenurilor cu spaţii
verzi se efectueaza în condiţiile
prevăzute de lege, cu păstrarea
destinaţiei de spaţiu verde.

(4) Este interzisă trecerea
terenurilor cu spaţii verzi din
domeniul public al autorităţilor
centrale sau locale în domeniul
privat al acestora.

(4)
Schimbarea
destinaţiei
terenurilor
înregistrate în registrul local
al spatiilor verzi se poate face
numai
pentru
lucrari
de
utilitate publica, stabilite în
baza
documentatiilor
de
urbanism, aprobate conform
legislatiei în vigoare.
Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic

(5)
Este
interzisă
schimbarea destinaţiei, reducerea
suprafeţelor,
ori
strămutarea
spaţiilor verzi definite de prezenta
lege.

(5) Nemodificat.
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amplasarea
unor
constructii
usoare,
cu
caracter provizoriu, pentru
activitatile de comert si
alimentatie
publica,
în
conformitate
cu
documentatiile
de
urbanism legal aprobate.
(6) Face excepţie de la
prevederile
alineatului
(5),
schimbarea destinaţiei spaţiilor
verzi în vederea realizării de lucrări
de
utilitate
publică,
definite
conform
art.6
din
Legea
nr.33/1994, dar nu şi în
vederea construcţiilor pentru
locuinţe sociale, învăţământ,
sănătate,
cultură,
sport,
protecţie şi asigurare socială,
administraţie
publică
sau
autorităţi judecătoreşti.

(6) Prin excepţie de la
prevederile
alin.(5),
este
permisă schimbarea destinaţiei
spaţiilor verzi în vederea realizării
unor lucrări de utilitate publică,
astfel
cum
acestea
sunt
prevăzute
de
Legea
nr.33/1994
privind
exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, republicată,
altele
decât
cele
privind
construcţiile
de
locuinţe
sociale, obiectivele sociale de
învăţământ,
sănătate,
protecţie şi asistenţă socială,
organizaţiile
neguvernamentale,
administraţia
publică
sau
autorităţile judecătoreşti.
Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea
teritoriului
şi
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echilibru ecologic
(7) Prin excepţie de la
prevederile alineatului (5), se pot
amplasa pe un spaţiu verde: alei
pietonale,
mobilier
urban,
amenajări pentru sport, joc şi
odihnă, construcţii pentru expoziţii
şi activităţi culturale, construcţii
uşoare cu caracter provizoriu
pentru activităţi de comerţ şi
alimentaţie
publică,
grupuri
sanitare, spaţii pentru întreţinere,
dar
numai
în
baza
unei
documentaţii de urbanism pentru
întreaga suprafaţă a spaţiului
verde şi cu obligativitatea ca
suprafaţa cumulată a acestor
obiective să nu depăşească 10%
din suprafaţa totală a spaţiului
verde.

(7) Prin excepţie de la
prevederile alin.(5), se pot
amplasa pe un spaţiu verde: alei
pietonale,
mobilier
urban,
amenajări pentru sport, joc şi
odihnă,
construcţii
pentru
expoziţii şi activităţi culturale,
construcţii uşoare cu caracter
provizoriu pentru activităţi de
comerţ şi alimentaţie publică,
grupuri sanitare, spaţii pentru
întreţinere, dar numai în baza
unei documentaţii de urbanism
pentru întreaga suprafaţă a
spaţiului
verde
şi
cu
obligativitatea
ca
suprafaţa
cumulată a acestor obiective să
nu
depăşească
10%
din
suprafaţa totală a spaţiului verde.
Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea
teritoriului
şi
echilibru ecologic

(8) Prin excepţie de la
(8) Prin excepţie de la
prevederile
alineatului
(5), prevederile alin.(5), pepinierele
pepinierele
care
nu
sunt care nu sunt proprietate publică,
proprietate
publică,
serele
şi serele şi terenurile amenajate ca
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terenurile amenajate ca grădini grădini zoologice, îşi pot schimba
cu
condiţia
zoologice,
îşi
pot
schimba destinaţia,
destinaţia,
cu
condiţia transformării acestora în alte
transformării acestora în spaţii tipuri de spaţii verzi.”
verzi.”
Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic
10.
Art.
23
(1)
Nerespectarea
prevederilor
prezentei
legi
constituie
contraventie
si
se
sanctioneaza
cu
amenda
contraventionala, dupa cum
urmeaza:
a) de la 50 lei la
100 lei pentru persoane fizice
si de la 1.000 lei la 10.000 lei
pentru
persoane
juridice,
pentru încalcarea prevederilor
art. 5 lit. a), b) si c), art. 6,
9, art. 16 alin. (3) si ale art.
21 lit. a), f), g), h), i), k)si l);
b) de la 200 lei la 1.000
lei pentru persoane fizice si de
la 1.000 lei la 5.000 lei pentru

8.
Alineatul
(1)
al Tehnică
8. Articolul 23 se modifică şi
articolului 23 se modifică şi va legislativă.
va avea următorul conţinut:
avea următorul cuprins:
„Art.23 - (1) Nemodificat
„Art.
23
(1)
Nerespectarea
prevederilor
prezentei
legi
constituie
contraventie si se sanctioneaza cu
amenda contraventionala, dupa
cum urmeaza:
a) de la 100 lei la 200 lei
pentru persoane fizice si de la
1.000 lei la 10.000 lei pentru
persoane
juridice,
pentru
încalcarea prevederilor art. 5 lit.
a), f), g), art. 9 alin.(2) si ale art.
21 lit. a), f), g), h), i), k)si l);

a) Nemodificat

b) de la 200 lei la 1.000 lei
b) de la 200 lei la 1.000 lei
pentru persoane fizice si de la pentru persoane fizice şi de la
1.000 lei la 5.000 lei pentru 1.000 lei la 5.000 lei pentru
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persoane
juridice,
pentru
încalcarea prevederilor art. 5
lit. d) si ale art. 21 lit. b), c),
d), e), j), m) si n);
c) de la 5.000 lei la
30.000 lei pentru încalcarea
prevederilor art. 11 alin. (1) si
ale art. 18 alin. (1), (3) si
(4);
d) de la 20.000 lei la
40.000 lei pentru persoane
fizice si de la 40.000 lei la
70.000 lei pentru persoane
juridice,
pentru
încalcarea
prevederilor art. 12 alin. (5);
e) de la 100.000
lei la 200.000 lei pentru
nerespectarea
prevederilor
art. 10 alin. (1).

persoane
juridice,
pentru
încalcarea prevederilor art. 5 lit.
b), c) si ale art. 21 lit. b), c), d),
e), j), m) si n);
c) de la 5.000 lei la 30.000
lei pentru încalcarea prevederilor
art. 11 alin. (1);

persoane
juridice,
pentru
încălcarea prevederilor art. 5 lit.
b) şi c) şi ale art. 21 lit. b), c),
d), e), j), m) şi n);
c) Nemodificat

d) de la 20.000 lei la 40.000
d) Nemodificat
lei pentru persoane fizice si de la
40.000 lei la 70.000 lei pentru
persoane
juridice,
pentru
încalcarea prevederilor art. 12 alin.
(5);
e) 50 lei înmulţită cu
e) de la 100.000 lei la
numărul
locuitorilor
din 200.000
lei
pentru
localitatea respectivă, pentru nerespectarea prevederilor art.
nerespectarea prevederilor art. 10 10 alin. (1) şi art.16 alin (1);
alin. (1) şi art.16 alin.(3);

f) 500 lei pentru fiecare
metru pătrat cu care a fost
diminuat suprafaţa spaţiilor
verzi
prin
încălcarea
prevederilor art.5 lit.h);
g) 1000 lei pentru fiecare

Sancţiunea se
regăseşte
la
litera
h)
a
aceluiaşi
articol.

Se elimină.

f) de la 1.000 lei la 2.000
21/23

metru pătrat ocupat de construcţii lei pentru fiecare metru pătrat
provizorii,
prin
nerespectarea ocupat de construcţii provizorii,
prin nerespectarea prevederilor
prevederilor art.5 lit.d);
art.5 lit.d);
g) de la 10.000 lei la
h) 10.000 lei pentru fiecare
metru pătrat de spaţiu verde 20.000 lei pentru fiecare metru
afectat prin încălcarea prevederilor pătrat de spaţiu verde afectat
art.5 lit.e), art.10 alin.(3), art.18 prin încălcarea prevederilor art.5
lit.e) şi h), art.10 alin.(3) şi
alin.(3), (4), (5);
art.18 alin.(3) şi (4);
i) 10.000 lei pentru fiecare
metru pătrat de spaţiu verde
afectat, în cazul nedispunerii de
măsuri de către autorităţi, conform
art.9 alin.(1).”

h) de la 10.000 lei la
20.000 lei pentru fiecare metru
pătrat de spaţiu verde afectat,
pentru nedispunerea de către
autoritatea
publică
competentă
a
măsurii
demolării prevăzute la art.9
alin.(1).”
Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic

11.
Art. II – Procentul de
10% prevăzut la alin. (7) al
art. 18 din Legea nr. 24/2007
privind
reglementarea
şi
administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor,
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republicată, astfel cum a fost
modificat prin prezenta lege,
se aplică şi suprafeţelor totale
ale spaţiilor verzi existente la
data intrării în vigoare a
prezentei legi.
Autor:
Comisia
pentru
administraţie
publică,
amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic

Consilier, Iulia Toader
Expert, Nicoleta Toma
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