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Către

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București
transparenta@mdlpa.ro

Data

13.05.2022

Referitor la

Propuneri privind Proiect de LEGE pentru aprobarea Codului
amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor

Stimate Domnule Ministru,
Subscrisa, Asociația pentru Dreptul Urbanismului (ADU), cu sediul în mun.
București, sector 1, str. cpt. Alexandru Șerbănescu nr. 58B, et. 8, ap. A801, cam. 1,
e-mail contact@planright.org, telefon +40 737 781 400, reprezentată prin
Alexandru Pânișoară, Președinte, cu sediul ales pentru comunicarea
corespondenței în municipiul București, sector 1, str. Grigore Gafencu nr. 78-84,
Vila C3,
în temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,
formulăm,
pe de o parte în temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003:
SOLICITARE ORGANIZARE ÎNTÂLNIRE PENTRU DEZBATERE PUBLICĂ
Prin care vă solicităm să dispuneți în condițiile prevăzute de actul normativ mai
sus rubricat organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică a proiectului de
Lege, având în centrul discuțiilor propunerile și observațiile astfel cum acestea
sunt expuse în cele ce urmează,
iar pe de altă parte, prezentele:
PROPUNERI PRIVIND PROIECTUL DE LEGE
Prin care vă transmitem propunerile formulate de subscrisa pe marginea
proiectului de Lege pentru aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului
și construcțiilor, astfel cum acestea sunt expuse în Anexă la prezenta.
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OBSERVAȚII PRIVIND PROIECTUL DE LEGE
Prin care vă comunicăm principalele critici cu privire la conținutul proiectului de
act normativ după cum urmează:

La o analiză amănunțită, însă nu integrală având în vedere termenul foarte scurt
(30 zile) alocat dezbaterii publice, s-a constat că proiectul de act normativ
comportă o serie de neregularități și nu este elaborat în acord cu dispozițiile Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, Republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, din perspectiva conținutului și a soluțiilor adoptate în corpul actului
normativ se reclamă o primă critică referitoare la Sistematizarea și unificarea
legislației.
În materia urbanismului, în cadrul prezentei vom folosi sintagma urbanism în sens
larg ce cuprinde activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism, în cadrul
prezentei vom folosi sintagma construcții în sens larg ce cuprinde domeniul
autorizării executării lucrărilor de construire/desființare, operează un număr
foarte mare de acte normative, de ordinul sutelor, de la nivel de legi până la nivel
de norme tehnice precum STAS-uri și normative.
Panoplia extrem de vastă în aceste materii a creat și creează probleme de
operabilitate administrativă, civilă și judiciară, acest lucru reclamând o
sistematizare a legislației, mult așteptată încă din anul 2007 o dată cu primele
încercări de codificare.
De-a lungul timpului au fost realizate studii și analize de experți naționali și
internaționali, conferințe, seminarii etc. de pe urma cărora au fost reținute
anumite concluzii. Totodată, în aceeași perioadă de timp, gradul de încărcare a
instanțelor de contencios a crescut considerabil în materia urbanismului și
construcțiilor, formându-se deja jurisprudență și doctrină.
Tot de atâta timp, statul român a utilizat resurse financiare și umane în procesul
continuu de îmbunătățire a cadrului legislativ în aceste două domenii, având, cu
titlu de exemplu, peste 60 de modificări ale Legii nr. 50/1991.
De-a lungul celor 21 de ani de la apariția Legii nr. 350/2001 administrația nu a avut
și nu și-a putut adapta capacitatea administrativă ca să răspundă cerințelor de
satisfacere a interesului public în condițiile legii, având în prezent un număr foarte
mare de litigii care vizează anularea documentațiilor de urbanism.
Legislația în materia a fost și este lacunară, în unele părți anacronică,
contradictorie, are paralelisme (certificatul de urbanism act reglementat în două
legi) și nu a fost adaptată la dinamica economică și socială a țării.
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Sistematizarea legislației se realizează prin încorporare sau codificare și comportă
asupra legislației în forme diferite.
Astfel, sistematizarea prin încorporare într-un cod este doar o unificare a legislației
existente în materie într-un act normativ și prin care se procedează la eliminarea
paralelismelor, contradicțiilor, normelor caduce și care nu mai reflectă realitățile
economice și sociale, însă nu cuprinde dimensiunea de noutate, de inovare.
Sistematizarea prin codificare într-un cod reprezintă o reconsiderare a normelor,
instituțiilor, instrumentelor și alte asemenea, a conceptelor spre a atinge anumite
deziderate, de a adapta norma la realitățile economice și sociale, de a-i da
eficacitate și eficiență și o inovare în materie.
În acest sens, sistematizarea prin codificare constituie cea mai complexă activitate
și un reviriment al unui domeniu sau mai multe de specialitate.
Proiectul de lege Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor,
denumit în mod generic Cod, în forma pusă în dezbatere este o sistematizare prin
încorporare, în sensul în care strânge în cadrul unui codez legislația primară și
relevantă din domeniul urbanismului și construcțiilor.
Deși așteptările ar fi trebuit să fie de realizare a unei sistematizări prin codificare,
în ceea ce privește proiectul de cod au fost identificate anumite neregularități și
neconformități cu dispozițiile legale pe de o parte, iar pe de altă parte
documentele de fundamentare nu sunt suficiente din care să releve soluțiile
legislative alese și impactul acestora în materie.
Față de acestea, semnalăm următoarele:
1.

Proiectul de cod nu are la bază un studiu de impact în înțelesul art. 33 din
Legea nr. 24/2000 în vederea respectării dispozițiilor art. 6 din același act
normativ.

Soluțiile legislative trebuie să fie temeinic fundamentate pe baza studiilor de
impact și a evaluării preliminare.
Cu titlu de exemplu, înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei națională /
județeană / locală pentru emiterea avizului unic nu are la bază o fundamentare
din care să reiasă dacă autoritățile vizate au capacitatea administrativă de a face
funcțională o asemenea comisie.
2.

Conceptele nu sunt determinate și sunt creații proprii ale codului
neregăsindu-se în alte acte normative.

Prin cod se face referire la art. 36 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) și art. 81
alin. (3) la consorțiu administrativ fără a fi definit și nu sunt reglementate
organizarea, funcționarea, atribuțiile, obligațiile și răspunderile, fiind folosit
ocazional. O asemenea reglementare nu are nicio eficiență și încalcă dispozițiile
art. 25 din Legea nr. 24/2000.
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3.

Nu este asigurată succesiunea logică a soluțiilor legislative

În cadrul codului se face referire la faptul că documentațiile de amenajare a
teritoriului și urbanism sunt organizare ierarhic de la nivel național la nivel local și
că pe verticală acestea sunt obligatorii pe principiul subsidiarității și subordonării.
Însă la art. 49 alin. (3) se instituie o excepție care golește de conținut principiul mai
sus-menționat.
Astfel, norma propusă are cuprinsul: Planul urbanistic general se corelează cu
prevederile planului de amenajare a teritoriului intercomunitar și cu prevederile
planurilor de amenajare a teritoriului județean. Or, această normă derogă de la
principiul consacrat prin act și urmărit prin spiritul acestuia, în sensul în care PUGul nu se corelează cu documentațiile de amenajare a teritoriului de ordin superior
celor enumerate, cum ar fi planul de amenajare a teritoriului național sau zonal,
cel din urmă putând fi elaborată și aprobată și de județ dacă este doar pe teritoriul
acestuia.
Astfel, în elaborarea actului normativ nu se păstrează o logică a succesiunii
conceptelor.
4.

În cuprinsul actului normativ nu sunt stabilite termene în materia
amenajării teritoriului și urbanismului, respectiv nu sunt prevăzute
termene pentru emiterea avizelor, înaintarea spre aprobare, aprobare și
implicit sancțiuni pentru nerespectarea acestora.

Considerăm că fără stabilirea de termene ferme, imperative, autoritatea
beneficiază de o putere discreționară mult disproporționată și că în această
situație nu există mijloace de constrângere și reparare a unor prejudicii ca urmare
a abuzului sau neglijenței.
Totodată, în materia aprobării tacite, opinia noastră se reflectă în propunerea
făcută la pct. 43 din anexă.
5.

Aspectele referitoare la reglementarea elementelor de contencios încalcă
principiul independenței judecătorești și reglementează modul de
judecare a cererilor de anulare în materia urbanismului.

De asemenea, în cadrul aceleiași secțiuni modalitatea de reglementare încalcă
prevederile constituționale relative la egalitatea în fața legii, securitatea juridică și
principiul neretroactivității legii.
Întrucât perioada de dezbatere nu a fost alocată în mod corespunzător și relevant
în raport cu volumul și complexitatea actului dedus, suntem îndreptățiți să
considerăm că prin acest act normativ, de importanță foarte mare pentru țări și
esențială în funcționarea ei așa cum a fost de altfel consacrat prin art. 73 alin. (3)
lit. o) din Constituția României, în forma propusă, legiuitorul nu urmărește
reformarea și modernizarea domeniului ci doar o încorporare a unor acte
normative, dovedite ineficiente în mare parte, într-un singur act denumit cod, prin

ASOCIAȚIA PENTRU DREPTUL URBANISMULUI – ADU

care se intervine asupra unor domenii complementare pe care le modifică
substanțial din perspectiva drepturilor și libertăților cetățenești.
Considerăm că la elaborarea proiectului de cod nu s-a parcurs o documentare
adecvată așa cum este prevăzută la art. 20 și următoarele din Legea nr. 24/2000;
Că soluțiile legislative nu sunt temeinic fundamentate, nu sunt raportate la
realitățile economice, sociale, capacității administrative și a resurselor disponibile
și viitoare, ceea ce face ca actul să fie inoperabil în anumite situații.
Sesizăm faptul că prin proiectul de cod se încalcă prevederi ale Constituției
României și nu se respecta tehnica legislativă reglementată de Legea nr.
24/2000.
Criticăm totodată calitatea materialului, având nenumărate greșeli de ortografie
și gramatică încălcând dispozițiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 și
totodată terminologia specifică nu este adecvat folosită, cu titlu de exemplu la
art. 477 alin. (7), art. 489 alin. (3) lit. b), art. 490 alin. (3) lit. a), Anexa nr. 1 la
definiția sintagmei clădire înaltă, la definiția sintagmei nivel, Anexa nr. 5 pct. 1.8.
lit. a) și pct. 1.9. lit. d) unde pluralul folosit pentru noțiunea de nivel este nivele
față de niveluri cum este corect în termenii de specialitate specifici arhitecturii,
nivele fiind utilizat în domeniul cadastrului ca instrument de măsurare.
Față de acestea, anexa înaintată prin prezenta nu a acoperă întregul document, ce
a fost tratat în substanță până la art. 82 și ulterior pe articolele considerate de
subscrisa ca fiind cele mai relevante și importante în materie.
În acest sens, având în vedere toate cele expuse, a anexei și a prevederilor art. 7
alin. (9) din Legea nr. 52/2003 vă solicităm să organizați o întâlnire, constituind
obligație legală, în scopul dezbaterii atât a actului propriu-zis cât și a
propunerilor făcute.
În situația în care nu veți da curs solicitării noastre, ne considerăm vătămați întrun drept al nostru și înțelegem să ne adresăm instanțelor de judecată competente.

Asociația pentru Dreptul Urbanismului
Alexandru Pânișoară
Președinte
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Nr.
crt.

Formă text prevăzut în proiectul de Lege Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor

Propuneri
după lit. l) se introduce lit. m) cu următorul cuprins:

1

Art. 6 Principii ale activității de amenajare a teritoriului și ale activității de urbanism
Activitatea de amenajarea teritoriului și activitatea de urbanism se realizează cu respectarea următoarelor principii:
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m) principiul satisfacerii nevoii mobilității și accesibilității - activitatea de asigurare a măsurilor necesare prin
instrumente strategice și operaționale în vederea satisfacerii nevoii de mobilitate în transportul de mărfuri și
persoane și de accesibilitate la un mediu sănătos, servicii publice de calitate și nivel ridicat al calității vieții.
La art. 7 se propune restructurarea întregului articol ce trebuie gândit în virtutea principiilor dezvoltării durabile
și care să aibă următorul conținut:
Art. 7 În virtutea principiilor dezvoltării durabile, statul, în materia amenajării teritoriului urmărește la diferite
niveluri următoarele obiective generale:
(1) La nivel Intracomunitar recunoașterea obiectivelor prevăzute la art. 3 din Tratatul Uniunii Europene.

2

(2) La nivel Național:
a) echilibrul între populația urbană și cea rurală;
b) echilibrul între regenerarea urbană, dezvoltarea urbană, restructurarea și revitalizarea urbană și expansiunea
urbană;
c) utilizarea eficientă și economică a spațiilor naturale, conservarea și ameliorarea zonelor afectate de agricultură
și păduri și protejarea patrimoniului cultural antropic precum și a peisajelor naturale;
d) satisfacerea nevoilor de mobilitate și accesibilitate într-un mod eficient și economic fără afectarea mediului și
prin conservarea peisajelor naturale și a patrimoniului cultural antropic;
e) asigurarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și a echilibrului în dezvoltarea economică și socială a
diferitelor zone ale țării și reducerea disparităților teritoriale;
f) îmbunătățirea calității vieții oamenilor și colectivităților umane, în conformitate cu obiectivele dezvoltării
durabile;
g) utilizarea rațională a teritoriului, prin limitarea extinderii necontrolate a intravilanului și conservarea terenurilor
agricole;
h) conservarea și dezvoltarea diversității culturale și protecția patrimoniului cultural;
i) protecția mediului și a peisajelor, prezervarea calității aerului, apei, solului și subsolului, resurselor naturale,
biodiversității, ecosistemelor, spațiilor verzi precum și crearea, prezervarea și reconstituirea sau regenerarea
continuităților ecologice;
j) combaterea schimbărilor climatice și asigurarea rezilienței la acestea;
k) prevenirea riscurilor naturale, tehnologice, industriale și a degradării calității mediului;
l) gestiunea mobilității durabile;
m) monitorizarea și controlul privind transpunerea strategiilor, politicilor, programelor și operațiunilor de
amenajare a teritoriului și de urbanism;
n) asigurarea dezvoltării infrastructurii în acord cu nevoile de dezvoltare a comunităților.

Art. 7 Obiectivele activității de amenajare a teritoriului

(3) La nivel Regional:
(a) Conservarea și valorificarea peisajului natural și a patrimoniului natural și antropic.;
b) Ameliorarea accesibilității la servicii publice de calitate și care să satisfacă nevoile societății;
c) Diversitatea de funcțiuni, creștere economică, reducerea disparității la infrastructură precum și asigurarea
echilibrului în mediul urban și rural;
(4) La nivel Transfrontalier:
a) Securitate și siguranță în zonele de frontieră;
b) cooperare și coeziune cu statele vecine în domeniul infrastructurii de transport, siguranței și securității precum
și servicii publice;
Art. 8 Obiectivele activității de urbanism
Obiectivele principale ale activității de urbanism sunt:
j) asigurarea accesului echitabil la serviciile publice și asigurarea rezervelor de teren pentru acestea;
3

k) asigurarea diversității funcționale;
l) asigurarea sănătății și salubrității publice;

În vederea asigurării unei reglementări cât mai clare asupra obiectivelor prin care se stabilesc ulterior mijloacele
și măsurile de implementare prin instrumentele specifice, considerăm că formularea făcută la lit. j a art. 8 ar trebui
completată și formulată mult mai explicit, atât în ceea ce privește că nu doar resursa de teren este necesară cât
și infrastructura aferentă serviciilor publice și în mod evident accesibilitatea la acestea. De asemenea, este
importantă introducerea sintagmei de calitate pentru a stabili expres că nu doar simpla existență a unor servicii
este suficientă ci implicit și calitatea acestuia întru satisfacerea interesului public. Astfel, considerăm că acesta ar
trebui să aibă următorul cuprins:

n) reducerea sarcinii administrative, reducerea termenelor pentru emiterea actelor administrative;
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j) Ameliorarea accesibilității la servicii publice de calitate, asigurarea resurselor de teren și infrastructură pentru
dezvoltarea acestora.
La lit. k considerăm oportun ca obiectiv al urbanismului diversificarea funcțională, însă pentru a evita ca prin
diversitate să nu se creeze disfuncție, considerăm că pentru precizie și explicitate să se completeze după cum
urmează:
k) asigurarea diversității funcționale și reducerea disfuncționalității.
La lit. l) considerăm că forma textului este incompletă și nu tratează anumite aspecte stringente regăsite în
societate, precum siguranța la incendiu și cutremur. Astfel, salubritatea și sănătatea publică se asigură și nu doar
prin elemente cantitative ci cu precădere calitate și accesibile, precum mediu, spații publice etc. și pentru care
propunem completarea textului după cum urmează:
l) asigurarea calității urbane, a mediului, a sănătății, a siguranței la incendiu și a salubrității publice;
La lit. n) considerăm că respectarea termenelor nu trebuie să constituie un obiectiv al uneia activități sau chiar a
unui act normativ ci ele trebuie respectate prin efectul imperativ al legii. Astfel, considerăm că lit. n) trebuie
modificată după cum urmează:
n) eficientizarea și eficacitatea serviciilor publice în materia urbanismului. Digitalizarea proceselor și procedurilor
operaționale și de sistem în îndeplinirea atribuțiilor în materia urbanismului cu respectarea principiilor eficienței,
eficacității, accesibilității și calității serviciilor publice.
Considerăm că reglementarea zonelor intercomunitare sau metropolitane nu trebuie lăsate în seama arbitrariului
ci trebuie stabilite ca obligații pentru administrațiile publice locale cu atât mai mult asupra aspectelor de
mobilitate, infrastructură publică de sănătate, educație, mediu etc. prin instrumente specifice.
În acest sens, PATZ poate constitui un instrument de oportunitate și lăsat ca prin acesta să se stabilească direcțiile
strategice de dezvoltare și care să comporte asupra reglementărilor urbanistice, acest instrument având oricum
un caracter director, iar în ceea ce privește reglementarea componentelor de mobilitate, infrastructura publică
de sănătate, educație, mediu, sport etc. să se realizeze prin Planul Urbanistic Metropolitan și Regulamentul local
aferent. Acest instrument se va prevedea și la art. 12 alin. (2) din proiectul de act normativ ca documentație de
urbanism.
Astfel, considerăm că textul alin. (4) al art. 9 trebuie reformulat după cum urmează:

4

Art. 9 Planificarea dezvoltării teritoriului
(4) Planificarea dezvoltării teritoriului intercomunitar sau metropolitan este opțională, și se poate realiza, după caz, pe
baza unuia dintre următoarele instrumente:
a) la nivel de schema directoare prin Planul de amenajarea teritoriului zonal, pentru coordonarea prevederilor
strategice ale planurilor urbanistice generale ale unităților administrativ teritoriale componente și a proiectelor de
dezvoltare de interes comun pentru mai multe unități administrativ - teritoriale sau părți din acestea;
b) la nivel de reglementare urbanistică pentru întreaga zonă de cooperare intercomunitară, prin Planul urbanistic
general al zonei metropolitane sau prin Planul urbanistic zonal pentru investiții realizate pe teritoriul mai multor unități
administrativ-teritoriale.
(5) Planificarea și reglementarea urbanistică a dezvoltării locale se realizează obligatoriu prin:
a) Strategia integrată de dezvoltare durabilă;
c) Planul urbanistic zonal realizat în corelare cu planul urbanistic general;

(4) Planificarea dezvoltării teritoriului intercomunitar și metropolitan se realizează după cum urmează:
a) la nivel de schemă directoare atât pentru teritoriul intercomunitar cât și pentru cel metropolitan prin Planuri de
Amenajare a Teritoriului Zonal, pentru coordonarea prevederilor strategice ale planurilor urbanistice generale ale
unităților administrativ teritoriale componente și a proiectelor de interes comun pentru mai multe unități
administrativ teritoriale sau părți ale acestora;
b) la nivel operațional pentru zona metropolitană prin Planul Urbanistic Metropolitan și Regulamentul local
aferent, pentru asigurarea cel puțin a mobilității durabile și a infrastructurii publice de sănătate, educație, energie,
comunicații, mediu.
La alin. (5) considerăm că la lit. a) trebuie specificat expres la ce nivel se realizează SIDD, respectiv doar la nivelul
unității administrativ teritorială și nu și la nivelul subdiviziunilor, după cum întâlnim la nivelul municipiului
București unde există 6 SIDD-uri și peste care municipiul realizează PIDU. În acest sens, propunem completarea
lit. a) a alin. (5) după cum urmează:
a) Strategia integrată de dezvoltare durabilă la nivelul unității administrativ teritorială.
La lit. b) considerăm că acesta trebuie completat ca pe lângă PUG să se coreleze și cu documentațiile de amenajare
a teritoriului, având în vedere următoarele considerente:
În situația în care PUG-ul nu este actualizat dar la nivel superior au loc modificări în documentațiile de amenajare
a teritoriului, nu există PUG aprobat, este anulat sau expirat, PUZ-ul trebuie să țină cont și de documentații
superioare, inclusiv în situația în care prin PUG s-au omis anumite corelări.
Astfel, propunem ca lit. c) să aibă următorul conținut:
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5

Art. 10 Documentațiile de amenajare a teritoriului
(6) Documentațiile de amenajare a teritoriului se redactează în format digital și în format analogic, la scară adecvată,
în funcție de tipul documentațiilor

c) Planul urbanistic zonal realizat în corelare cu planul urbanistic general, planul urbanistic metropolitan și
documentațiile de amenajare a teritoriului.
Considerăm că formatul analogic nu își mai găsește utilitatea și eficiența în actuala eră a tehnologiei. Asemenea
modalități de elaborare consumă resurse în mod inutil și sunt greu de publicat și urmărit. Aceste documentații,
precum și cele de urbanism trebuie să fie exclusiv digital și accesibile integral publicului larg prin platforme
dedicate precum Observatorul Teritorial Național.
Art. 11 considerăm că trebuie modificat în sensul în care în cadrul acestuia să se definească atât caracterul director
cât și cel operațional pentru următoarele considerente:
Documentații de amenajare a teritoriului au un preponderent caracter director însă și unul operațional ele fiind
reguli ce trebuie respectate la elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism. De asemenea,
componenta operațională comporta asupra acelor obiective clar definite la nivel național, regional sau județean,
precum infrastructura de transport care este trasată în mod concret și care instituie asupra imobilelor servituți de
utilitate publică. În acest sens, pentru asigurarea opozabilității și eficienței documentațiilor, acestea trebuie să
aibă și componenta operațională, dat fiind că cea directoare poate fi mult prea abstractă.
Totodată, în vederea asigurării aplicării documentațiilor de amenajare a teritoriului la nivel local Instituția
Prefectului trebuie să aibă competență de verificare și avizare a documentațiilor de urbanism. Astfel, când
documentațiile de urbanism sunt în etapa de avizare, se vor supune și avizării Instituției Prefectului care prin
emiterea avizului se confirmă că previziunile și reglementările din documentațiile de urbanism respectă
documentațiile de amenajare a teritoriului.
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Astfel, propunem modificarea art. 11 după cum urmează:

Art. 11 Caracterul director al documentațiilor de amenajare a teritoriului

Art. 11 Caracterul director și operațional al documentațiilor de amenajare a teritoriului
(1) Caracter director al documentațiilor de amenajare a teritoriului:
a) Documentațiile de amenajare a teritoriului cuprind elemente cu caracter director prin care se stabilește cadrul
general de amenajare a teritoriului și de dezvoltare urbanistică a localităților;
b) Prevederile cu caracter director cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului aprobate sunt obligatorii
pentru toate autoritățile administrației publice;
(2) Caracterul operațional al documentațiilor de amenajare a teritoriului:
a) Documentațiile de amenajare a teritoriului cuprind elemente cu caracter operațional prin care sunt stabilite
reguli obligatorii pentru elaborarea și aprobarea documentațiilor de urbanism;
b) Prevederile cu caracter operațional cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului aprobate conform
legii sunt obligatorii pentru toate autoritățile publice și pentru elaborarea și aprobarea documentațiilor de
urbanism;
c) Asigurarea respectării prevederilor din documentațiile de amenajare a teritoriului la nivel local în documentațiile
de urbanism se realizează prin Instituția Prefectului conform prevederilor legale.

Art. 12 Documentațiile de urbanism
(1) Documentațiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat,
prin care se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile, procesele și măsurile de amenajare și de
dezvoltare durabilă a localităților.
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(2) Documentațiile de urbanism sunt:
a) Planul urbanistic general și regulamentul local aferent;
b) Planul urbanistic zonal și regulamentul aferent;

Considerăm că textul articolului nu este complet și că acesta, ca și în alte situații trebuie să fie mult mai explicit și
exact pentru a reduce cât mai mult din interpretări arbitrare, făcând astfel mult mai eficientă aplicarea legii de
către destinatari.
Astfel, textul de lege trebuie să cuprindă o listă minimală a elementelor pe care le reglementează pentru a da
eficiență și eficacitate.
În acest sens, considerăm că textul de lege trebuie să facă referire cel puțin la aspectele georefernțiale și juridice
ale terenurilor și construcțiilor pentru a nu mai permite ca în viitor să întâmpinăm probleme de lipsă de informații
pe care le considerăm esențiale în administrarea teritoriului.
Pentru aceste considerente, alin. (1) al art. 12 trebuie completat după cum urmează:

(3) Documentațiile de urbanism se elaborează de către colective interdisciplinare formate din specialiști cu drept de
semnătură, acordat în condițiile legii.
(5) Documentațiile de urbanism se elaborează și se actualizează în format vectorial compatibil GIS, având ca suport
geospațial datele actualizate și complete din cadrul sistemelor informaționale specifice domeniilor de activitate ale
autorităților administrației publice și instituțiilor publice.

(1) Documentațiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbană referitoare la un teritoriu
determinat topografic și cadastral, prin care se analizează situația existentă a regimului juridic, economic, tehnic
și fizic și se stabilesc obiectivele, acțiunile, procesele și măsurile de amenajare și de dezvoltare durabilă .
La alin. (2) considerăm că acesta trebuie completat și că documentațiile surprinse în proiect sunt insuficiente din
punct de vedere al asigurării unei reglementări clare, eficiente și coerente.
Pentru a nu avea o documentație greu de urmărit din cauza volumului mare și a nu întâmpina riscul incoerenței
în reglementare pe de o parte, iar pe de altă parte pentru a permite UAT-urilor să gestioneze eficient teritoriul în
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raport cu resursele de care dispun, respectiv a capacității administrative și a celor financiare, reglementările
trebuie structurate și diferențiate pe categorii de obiective după cum urmează:
Așa cum s-a precizat și la art. 9, cum că reglementarea la nivel metropolitan nu trebuie să fie opțională pentru a
evita arbitrariul și mai ales ca dezvoltarea teritorială să nu fie impietată de factorul politic, în scopul asigurării unei
dezvoltări coerente și funcțională a infrastructurii publice de care beneficiază colectivitățile locale în activitățile
recurente (precum mobilitatea, sănătatea, educația) în contextul expansiunii urbane în teritoriu raportat la
capacitățile administrative subdimensionate de răspuns la nevoile acestor colectivități locale, se impune
adaptarea unui instrument prin care să se asigure toate cele menționate mai sus.
Astfel, pentru zonele metropolitane se impune realizarea unui Plan urbanistic metropolitan ca instrument de
planificare operațional pe domenii de infrastructură publică de transport, energie, comunicații, sănătate, educație
și mediu.
În ceea ce privește domenii esențiale de dezvoltare urbană și care sunt strâns legate de surse de finanțare limitate
în timp și spațiu, ale căror exigențe de eligibilitate pun presiuni mari asupra administrației publice, se impune ca
pentru acestea să se creeze instrumente operaționale specifice, imanente exclusiv autorităților publice locale prin
care să se asigure eficiență, predictibilitate și securitate juridică. În acest sens, se propune implementarea
instrumentului sectorial operațional printr-un plan și regulament aferent.
În ceea ce privește patrimoniul cultural construit ca element de identitate urbană și care totodată este parte
integrantă din acesta, pentru acesta se impune a se trata problematica reglementării în corpusul acestui act
normativ și nu separat așa cum este în prezent în Legea nr. 5/2000. Instrumentul de planificare operațională
pentru patrimoniul cultural construit sau natural trebuie tratat ca parte integrantă a acestui act normativ și adus
din sfera de reglementare specifică în corpusul acestui act. Astfel, Planul urbanistic zonă construită protejată se
va reglementa ca instrument operațional de planificare urbană în cadrul codului fiind o documentație specifică
integrată în panoplia documentațiilor de urbanism.
Componenta de mediu este vitală pentru dezvoltarea urbană și contribuie în mod nemijlocit la calitatea vieții și a
sănătății în mediile urbane. Aceasta trebuie tratată în mod integrat în raport cu celelalte elemente ce contribuie
la dezvoltarea urbană și pe cale de consecință trebuie reglementată în corpusul acestui act normativ și nu distinct
așa cum se realizează acum prin Legea nr. 24/2007. Instrumentele specifice trebuie adaptate și corelate cu cele
specifice planificării urbane în cadrul prezentului cod.
În ceea ce privește calitatea spațiului public acesta trebuie ameliorat prin instrumente specifice prin care să se
asigure reglementări exacte și coerente și care trebuie tratate în mod integrat. Astfel, se impune crearea unui
instrument de reglementare eficient și clar în scopul asigurării creșterii și îmbunătățirii calității spațiului public.
Având în vedere aceste considerente, propunem completarea alin. (2) al art. 12 după cum urmează:
(2) Documentațiile de urbanism sunt:
a) Planul urbanistic metropolitan și regulamentul local aferent;
b) Planul urbanistic general și regulamentul local aferent;
c) Planul urbanistic zonal și regulamentul aferent;
d) Planul sectorial și regulamentul aferent;
e) Planul urbanistic zonă construită protejată și regulamentul aferent;
f) Registrul spațiilor verzi și regulamentul de administrare a spațiilor verzi aferent;
g) Regulamentul de semnalistică, afișaj stradal și spații publice.
La alin. (3) al art. 12 considerăm că textul trebuie reformulat din conținutul căruia să reiasă în mod clar cine poartă
răspunderea asupra calității și corectitudinii documentațiile de urbanism. Aspectul răspunderii trebuie detaliat în
secțiunea sancțiuni a prezentului act normativ cu privire la dreptul de semnătură asupra documentațiilor de
urbanism.
În acest sens, alin. (3) propunem să fie reformulat după cum urmează:
(3) Documentațiile de urbanism se elaborează de către colective interdisciplinare coordonate de urbaniști cu drept
de semnătură, acordat în condițiile legii.
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La alin. (5) considerăm că trebuie completat și cu mențiunea expresă a publicării și accesului liber a publicului la
documentația de urbanism în integralitate (părți scrise, desenate, acte administrative premergătoare și cele de
aprobare).
În acest sens, propunem completarea alin. (5) după cum urmează:
(5) Documentațiile de urbanism se elaborează și se actualizează în format vectorial compatibil GIS, având ca suport
geospațial datele actualizate și complete din cadrul sistemelor informaționale specifice domeniilor de activitate
ale autorităților administrației publice și instituțiilor publice și se pune la dispoziția publicului în format digital și
cu toate elementele constitutive.
la alin. (1) al art. 14 din cod se propune introducerea sintagmei prin Instituția Prefectului ca și garant al respectării
prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului de documentațiile de urbanism.
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Art. 14 Corelarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și documentațiile de urbanism
(1) Documentațiile de amenajarea teritoriului și documentațiile de urbanism, se corelează în mod obligatoriu de la
nivelul național către nivelul local, precum și de la nivel local la nivel național, cu respectarea proiectelor de interes
general.

Instituția Prefectului în materia urbanismului trebuie să comporte asupra corelării documentațiilor pentru că este
pe de o parte reprezentantul Guvernului în teritoriu și gestionează documentele strategice de interes național și
regionale emanate de la Guvern, iar pe de altă parte exercită tutela administrativă la nivel local. Astfel, Instituția
Prefectului trebuie să aibă un rol de coordonare și conformare fiind instituția care reflectă cel mai bine
instrumentul porte à la connaissance.
În acest sens, propunem ca alin. (1) art. 14 să se modifice după cum urmează:
(1) Documentațiile de amenajarea teritoriului și documentațiile de urbanism, se corelează în mod obligatoriu prin
Instituția Prefectului de la nivelul național către nivelul local, precum și de la nivel local la nivel național, cu
respectarea proiectelor de interes general.
Considerăm că la alin. (3) al art. 15 s-au omis anumite obiective ce chiar dacă ar putea reieși din cele enunțate nu
este asigurată și respectarea lor, din acest motiv trebuie prevăzute expres. Astfel, propunem completarea alin.
(3) cu 3 obiective pe care le considerăm de importanță națională și esențiale, precum: infrastructura de sănătate
publică și accesibilitatea la aceasta; infrastructura de educație publică și accesibilitatea la aceasta; fondul forestier
național.

9

Art. 15 Strategia de dezvoltare teritorială durabilă a României
(3) În elaborarea strategiei de dezvoltare teritorială durabilă a României este obligatorie respectarea următoarelor
obiective strategice:
a) racordarea teritoriului național la rețeaua europeană și intercontinentală a polilor de dezvoltare și a coridoarelor de
transport;
b) dezvoltarea echilibrată a rețelei de localități și structurarea zonelor metropolitane;
c) promovarea solidarității urban-rural și dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii;
d) consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregionale;
e) protejarea, promovarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural;
f) corelarea programelor strategice cu nivelul resurselor necesare dezvoltării acestora;
g) conservarea bio-diversității și promovarea soluțiilor bazate pe natură.
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Art. 21 Secțiunile planului de amenajare a teritoriului național
(1) Secțiuni specializate pe domenii sectoriale ale Planului de amenajarea teritoriului național sunt următoarele:
a) Secțiunea 1 – Infrastructura publică națională;
b) Secțiunea 2 – Managementul resurselor naturale;
c) Secțiunea 3 – Patrimoniul natural și cultural;
d) Secțiunea 4 – Rețeaua de localități;

Propunem completarea alin. (3) cu lit. h), i) și j) după cum urmează:
(3) În elaborarea strategiei de dezvoltare teritorială durabilă a României este obligatorie respectarea următoarelor
obiective strategice:
a) racordarea teritoriului național la rețeaua europeană și intercontinentală a polilor de dezvoltare și a
coridoarelor de transport;
b) dezvoltarea echilibrată a rețelei de localități și structurarea zonelor metropolitane;
c) promovarea solidarității urban-rural și dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii;
d) consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregionale;
e) protejarea, promovarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural;
f) corelarea programelor strategice cu nivelul resurselor necesare dezvoltării acestora;
g) conservarea bio-diversității și promovarea soluțiilor bazate pe natură.
h) ameliorarea și creșterea infrastructurii de sănătate publică și accesibilitatea la aceasta;
i) ameliorarea și creșterea infrastructurii de educație publică și accesibilitatea la aceasta;
j) conservarea, ameliorarea și creșterea fondului forestier național.

La art. 17 considerăm oportun să se stabilească termene ferme atât de elaborare și aprobare, termene 1de
valabilitate și prevederi referitoare la modificare și actualizare.
La art. 19 ca și în cazul Strategiei de dezvoltare considerăm oportună stabilirea de termene de elaborare, aprobare
și valabilitate precum și prevederi referitoare la modificare și actualizare. Totodată considerăm oportună
implicarea Instituției Prefectului ca reprezentant al Guvernului în teritoriu.
La art. 21 considerăm că trebuie completat în sensul în care să se asigure prin subsecțiuni în mod obligatoriu și
minimal acele domenii esențiale de interes național. Astfel, la fiecare secțiune trebuie stabilite în mod minimal
acele subsecțiuni esențiale ce trebuie abordate prin acest instrument.
Propunem completarea alin. (1) după cum urmează:
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(2) Secțiunile specializate pe domenii sectoriale ale Planului de amenajarea teritoriului național prevăzute la alin. (1)
pot avea subsecțiuni specializate.
(3) Guvernul poate decide elaborarea unor secțiuni suplimentare ale Planului de amenajare a teritoriului național față
de cele prevăzute la alin. (1).

1) Secțiuni specializate pe domenii sectoriale ale Planului de amenajarea teritoriului național sunt următoarele:
a) Secțiunea 1 – Infrastructura publică națională;
1. Subsecțiunea 1 – Infrastructura de Transport;
2. Subsecțiunea 2 – Infrastructura de Sănătate;
3. Subsecțiunea 3 – Infrastructura de Educație;
4. Subsecțiunea 4 – Infrastructura de Turism;
5. Subsecțiunea 5 – Infrastructura de Comunicații;
6. Subsecțiunea 6 – Infrastructura Energetică și de Energie;
b) Secțiunea 2 – Managementul resurselor naturale;
1. Subsecțiunea 1 – Fondul Forestier;
2. Subsecțiunea 2 – Apele;
3. Subsecțiunea 3 – Spațiul Aerian;
4. Subsecțiunea 4 – Fauna și specii protejate;
5 Subsecțiunea 5 – Zăcăminte naturale;
c) Secțiunea 3 – Patrimoniul natural și cultural;
1. Subsecțiunea 1 – Siturile arheologice și monumentele istorice;
2. Subsecțiunea 2 – Delta Dunării și Parcurile Naturale protejate;
d) Secțiunea 4 – Rețeaua de localități;
1. Subsecțiunea 1 – comuna
2. Subsecțiunea 2 – orașul
3. Subsecțiunea 3 – municipiul și reședința de județ
4. Subsecțiunea 4 – capitala
5. Subsecțiunea 5 - metropola
(2) Secțiunile specializate pe domenii sectoriale ale Planului de amenajarea teritoriului național prevăzute la alin.
(1) pot avea și alte subsecțiuni specializate ce se pot stabili de Guvern;
(3) Guvernul poate decide elaborarea unor secțiuni și subsecțiuni suplimentare ale Planului de amenajare a
teritoriului național față de cele prevăzute la alin. (1).
Art. 23 - 25 se vor adapta la modificările propuse la art. 21.
Considerăm că o asemenea reglementare deschide posibilitatea arbitrariului și pe cale de consecință există riscul
ca PATN să devină ineficient. Pentru situații excepționale, precum proiecte noi apărute și care nu sunt cuprinse în
secțiunile PATN să se stabilească prin Planuri de amenajare a teritoriului zonal ca instrumentele strategice
specifice pentru situații excepționale.
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Art. 26 Aprobarea și efectele aprobării Planului de amenajare a teritoriului național
(3) Realizarea unor noi lucrări, considerate prioritare și necuprinse în liniile directoare prevăzute prin secțiunile PATN
și care sunt corelate cu prevederile acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului

În acest sens, propunem modificarea alin. (3) după cum urmează:
(3) În cazul unor noi lucrări, considerate prioritare de interes național și necuprinse în liniile directoare prevăzute
prin secțiunile și subsecțiunile PATN se vor elabora Planuri de amenajare a teritoriului zonal pentru acestea care
să fie corelate cu prevederile PATN și se aprobă prin hotărâre de Guvern.
La alin. (3) art. 32 considerăm că elaborarea PATJ trebuie să fie coordonată de Arhitectul-Șef al județului ca
autoritate tehnică de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului.
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Art. 32 Elaborarea planului de amenajare a teritoriului județean
(3) Instituțiile deconcentrate de specialitate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale
participă la realizarea planului de amenajare a teritoriului județean, sub coordonarea consiliului județean.

Art. 33 Corelarea planului de amenajare a teritoriului județean cu legislația sectorială

În acest sens, alin. (3) se va modifica și va avea următorul conținut:
(3) Instituțiile deconcentrate de specialitate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice
centrale participă la realizarea planului de amenajare a teritoriului județean, sub coordonarea Arhitectului-Șef al
consiliului județean în calitate de autoritate tehnică în domeniu.
În scopul asigurării respectării prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului de ordin superior precum
și a corelării cu acele planuri de amenajare a teritoriului zonal elaborate și aprobate de Guvern, înainte de
aprobarea PATJ acesta să fie verificat din punct de vedere al conformității de către Instituția Prefectului prin
instituția avizării.
În acest sens, propunem completarea art. 33 cu alin. (2) care să aibă următorul cuprins:
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(2) Asigurarea corelării și conformității Planului de amenajare a teritoriului județean cu prevederile
documentațiilor de amenajare a teritoriului de ordin superior și strategiile aprobate la nivel național sau sectorial
se realizează prin avizul Prefectului competent teritorial.
Ca și în cazul PATJ, coordonarea trebuie realizată în specific de Instituția Arhitectului-Șef ca autoritate tehnică în
domeniu. De asemenea, la nivelul strategiei integrate de dezvoltare participarea la elaborare a UAT-urilor se face
prin Arhitecții-Șefi ai acestora, în lipsa lor prin Arhitectul-Șef al Consiliului Județean.
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Art. 37 Elaborarea strategiei de dezvoltare intercomunitară durabilă
(1) Strategia integrată de dezvoltare intercomunitară durabilă se elaborează de către asociația de dezvoltare
intercomunitară, pentru întreg teritoriul unităților administrativ-teritoriale membre, în condițiile stabilite prin
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
sub coordonarea tehnică a consiliului județean, care asigură corelarea prevederilor strategiei integrate de dezvoltare
intercomunitară durabilă cu strategia integrată de dezvoltare județeană durabilă.
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Art. 40 Elaborarea planului de amenajare durabilă a teritoriului zonal/intercomunitar
(3) Elaborarea planului de amenajare a teritoriului intercomunitar se inițiază de către asociația de dezvoltare
intercomunitară, sub coordonarea tehnică a consiliului județean, care va asigura integrarea în planul de amenajare a
teritoriului județean a reglementărilor directoare definite prin planul de amenajare a teritoriului intercomunitar.
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Art. 41 Planul urbanistic general al zonei metropolitane
(5) Elaborarea planului urbanistic general al zonei metropolitane se inițiază de către asociația de dezvoltare
intercomunitară și se elaborează cu sprijinul agențiilor de amenajarea teritoriului și urbanism sau până la înființarea
acestora, de către colective de specialiști atestați potrivit prezentului cod, în condițiile legislației privind achizițiile
publice

Astfel, alin. (1) al art. 37 se propune modificarea după cum urmează:
(3) Strategia integrată de dezvoltare intercomunitară durabilă se elaborează de către asociația de dezvoltare
intercomunitară, pentru întreg teritoriul unităților administrativ-teritoriale membre, în condițiile stabilite prin
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, sub coordonarea tehnică a Arhitectului-Șef al asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, în
lipsa acestuia de Arhitectul-Șef al consiliului județean, care asigură corelarea prevederilor strategiei integrate de
dezvoltare intercomunitară durabilă cu strategia integrată de dezvoltare județeană durabilă.
La alin. (3) art. 40 din aceleași considerente enunțate la PATJ și SDID, coordonarea trebuie făcută de ArhitectulȘef al CJ.
Astfel, pentru alin. (3) art. 40 propunem modificarea după cum urmează:
(3) Elaborarea planului de amenajare a teritoriului intercomunitar se inițiază de către asociația de dezvoltare
intercomunitară, sub coordonarea tehnică a Arhitectului-Șef al asociației de dezvoltare intercomunitară, în lipsa
acestuia de Arhitectul-Șef al consiliului județean, care va asigura integrarea în planul de amenajare a teritoriului
județean a reglementărilor directoare definite prin planul de amenajare a teritoriului intercomunitar.
Denumirea documentației în corelare cu propunerea de la art. 12 alin. (2) lit. a) va fi Planul urbanistic
metropolitan.
Prin propunerea făcută la art. 21 alin. (1) lit. d) pct. 5 trebuie definită și reglementată zona metropolitană pentru
a putea stabili atât criteriile cât și obligațiile. Chiar dacă zona metropolitană din punct de vedere administrativ
poartă forma unei asocieri de dezvoltare intercomunitară, aceasta are o trăsătură specifică și trebuie tratată ca
atare. Pentru această zonă, o dată stabilită pe baza criteriilor din subsecțiunea 5 – metropola, trebuie trasate în
mod clar responsabilități și obligații precum și organizarea din punct de vedere sistemic în scopul asigurării
eficienței și eficacității.
Cu titlu de exemplu, în cadru asocierii de dezvoltare intercomunitară trebuie organizată în mod obligatoriu
structura Arhitectului-Șef cu competențe clare și care să asigure elaborarea, coordonarea și aplicarea Planului
urbanistic metropolitan, ca și în cazul documentațiilor de urbanism specifice unităților administrativ teritoriale.
În acest sens, propunem modificarea alin. (5) și completarea acestuia după cum urmează:
(5) Elaborarea planului urbanistic metropolitan și a regulamentului local aferent se inițiază de către asociația de
dezvoltare intercomunitară prin grija Arhitectului-Șef al asociației care coordonează activitatea de elaborare,
avizare, aprobare și aplicare. Întocmirea documentației se realizează de colective interdisciplinare conduse de
urbaniști cu drept de semnătură, acordat în condițiile legii și sub directa coordonare a Arhitectului-Șef al asociației
de dezvoltare intercomunitară metropolitană.
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Art. 42 Aprobarea și efectele aprobării planului urbanistic general al zonei metropolitane
(2) După intrarea în vigoare a planului urbanistic general al zonei metropolitane prevederile acestuia înlocuiesc
planurile de urbanism general anterior aprobate pentru fiecare unitate teritorial-administrativă componentă a zonei
metropolitane.

Art. 43 Planul urbanistic zonal pentru investiții care se realizează pe teritoriul mai multor unități administrativ teritoriale

Având în vedere principiul autonomiei locale, chiar și cu participarea expresă a unității administrativ teritorială
instrumentele specifice unităților, precum planurile urbanistice generale sau zonale, planul urbanistic
metropolitan nu poate înlocui planurile urbanistice generale prin efectul aprobării.
Astfel, aprobarea planului urbanistic metropolitan comportă asupra planului urbanistic general, după caz, zonal,
asupra actualizării sale și nu prin abrogare/modificare implicită.
În acest sens, alin. (2) al art. 42 se propune a se modifica după cum urmează:
(2) După aprobarea și publicarea planului urbanistic metropolitan și a regulamentului local aferent acestuia,
prevederile contrare din planurile urbanistice generale și a celor zonale ale unităților administrativ teritoriale
componente ale asociației de dezvoltare intercomunitară se vor actualiza corespunzător cu respectarea
procedurilor de elaborare, aprobare, modificare și actualizare a documentațiilor de urbanism.
Considerăm că Planul urbanistic zonal pentru investiții care se realizează pe teritoriul mai mult UAT-uri nu necesită
o reglementare specifică în cod, această documentație fiind un Plan urbanistic zonal în înțelesul legii și că
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diferențierea se face la procedura de aprobare, respectiv la competențe. Acesta aspect putând fi tratat la articolul
care reglementează planul urbanistic zonal.
O asemenea reglementare specifică în cadru legii ca vrea confuzie și va conduce la ideea că o astfel de
documentație de urbanism are un caracter special față de un PUZ elaborat în cadrul unui UAT.
Aspectele privind procedura de elaborare și actele administrative prealabile (premergătoare) considerăm că
trebuie reglementate la secțiunea privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism, precum
este avizul de oportunitate și avizul arhitectului-șef care a creat și creează multă confuzie atât la nivel
administrativ cât și judiciar. De asemenea, de reținut că din practica administrativă și judiciară necesitatea
anumitor avize trebuie foarte clar și determinat făcută. Cu titlu de exemplu, s-a constat că nu este în anumite
situații clară necesitatea avizului de oportunitate, așa cum s-a invocat în cazul dosarelor privind anularea PUZurilor coordonatoare a sectoarelor municipiului București care nu au avut un asemenea aviz la bază întrucât nu
era necesar conform dispozițiilor legale, acest aviz fiind necesar doar în situația inițiativelor private atunci când
se solicită modificări ale reglementărilor urbanistice aprobate.
În acest sens, propunem eliminarea acestui articol și tratarea cazului specific pentru acele investiții care se
realizează pe mai multe UAT-uri la articolul care reglementează Planul urbanistic zonal.
Propunem ca și în cazul celorlalte situații mai sus menționate ca prevederea să fie expresă în stabilirea
responsabilului cu elaborarea documentațiilor.
În acest sens, propunem ca alin. (1) al art. 45 să aibă următorul cuprins:
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Art. 45 Elaborarea strategiei integrate de dezvoltare locală durabilă
(1) Elaborarea strategiei integrate de dezvoltare locală durabilă se asigură de către autoritatea administrației publice
locale, cu participarea tuturor compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(2) În procesul de elaborare a strategiei integrate de dezvoltare locală durabilă se asigură compatibilitatea acesteia cu
politica urbană a României, cu strategia națională de dezvoltare durabilă și cu alte strategii și politici naționale relevante
precum și cu strategiile sectoriale, programele, politicile și proiectele aprobate la nivel local.

Art. 48 Elaborarea planului urbanistic general
(2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări urbanistice, aplicabile la nivelul întregii unități administrativ
teritorială, cu privire la:
q) stabilirea și delimitarea zonelor de interdicție temporară sau definitivă de construire;
s) stabilirea zonelor dedicate spațiilor verzi, centurilor verzi, infrastructurilor verzi, a elementelor plantate de
conectivitate și culoarelor ecologice;
v) condiții specifice referitoare la realizarea parcelării, reparcelării, restructurarea parcelarului în extravilan, în funcție
de particularitățile amplasamentului;
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x) zonele declarate rezervă teritorială pe termen lung;
y) zonele propuse pentru rezervarea și constituirea pe termen lung a patrimoniului public imobiliar;
(3) Planul urbanistic general cuprinde reglementări detaliate cu privire la:

(1) Elaborarea strategiei integrate de dezvoltare locală durabilă se asigură de către Arhitectul-Șef al unității
administrativ teritorială, sprijinit de aparatul de specialitate al primarului. În lipsa Arhitectului-Șef, elaborarea
strategiei integrate de dezvoltare locală durabilă se asigură de Primar prin aparatul de specialitate sub
coordonarea Arhitectului-Șef al consiliului județean.
La alin. (2) se va menționa că asigurarea respectării documentațiilor strategice și operaționale de ordin superior
se face prin Instituția Prefectului.
În acest sens, propunem modificarea alin. (2) după cum urmează:
(2) În procesul de elaborare a strategiei integrate de dezvoltare locală durabilă se asigură compatibilitatea
acesteia cu politica urbană a României, cu strategia națională de dezvoltare durabilă și cu alte strategii și politici
naționale relevante precum și cu strategiile sectoriale, programele, politicile și proiectele aprobate la nivel local
prin avizul Prefectului competent teritorial.
La lit. q) considerăm că interdicția de construire nu poate fi temporară ci doar definitivă întrucât aceasta este o
condiție în vederea atingerii unor obiective. Acestea trebuie să fie exclusiv de utilitate publică și orice astfel de
interdicție atunci când se realizează asupra terenurilor proprietate privată ele trebuie expropriate pentru cauză
de utilitate publică. Astfel, acolo unde se instituie astfel de interdicții se va proceda concomitent la demararea
procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică.
Totodată, orice tip de servitute care prin efectul ei afectează până la suprimare atributului folosința a dreptului
de proprietate trebuie să se facă în condițiile legii referitoare la exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
pentru aceste considerente propunem următoarele modificări:
q) stabilirea și delimitarea zonelor de interdicție de construire, iar în cazul instituirii interdicției pe proprietăți
private putându-se face după o justă și prealabilă despăgubire în conformitate cu prevederile legii în materia
exproprierii pentru cauză de utilitate publică;
s) stabilirea zonelor publice dedicate spațiilor verzi, centurilor verzi de protecție, infrastructurilor verzi, a
elementelor plantate de conectivitate și culoare ecologice în condițiile stabilite prin prezentul cod;

(4) Pentru zonele prevăzute la alin. (3), aceste reglementări se vor baza pe studii de fundamentare specifice, care sunt
parte integrantă din planul urbanistic general.
(8) În cazul zonelor prevăzute la alin. (7) cuprinse într-o unitate teritorială de referință, Planul urbanistic general
stabilește reglementările urbanistice care vor putea fi detaliate, modificate sau completate prin intermediul planurilor
urbanistice zonale.

v) condiții specifice referitoare la realizarea parcelării, reparcelării, restructurării parcelarului în extravilan sau
intravilan, în funcție de particularitățile amplasamentului;
x) zonele declarate rezervă teritorială pe termen lung, în condițiile legii exproprierii pentru cauză de utilitate
publică;
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(9) Pentru localitățile cu grad ridicat de complexitate, Planul urbanistic general preia în structura sa planul urbanistic
zonal pentru zona centrală a unității administrativ-teritoriale și pentru zonele protejate din intravilan și din extravilan,
dacă acestea au fost elaborate, avizate și aprobate anterior inițierii demersurilor de elaborare a planului urbanistic
general.

y) zonele propuse pentru rezervarea și constituirea pe termen lung a patrimoniului public imobiliar, în condițiile
legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică;
La alin. (3) considerăm că zonele menționate fac obiectul planurilor urbanistice pentru zone construite protejate
ca instrumente specifice în materia protejării patrimoniului cultural construit.
De asemenea, zona centrală, care preponderent se suprapune și cu specificul istoric, trebuie reglementată tot
printr-un plan urbanistic zonal, după caz, plan urbanistic zonă construită protejată. În acest sens, considerăm că
alin. (3) trebuie să se modifice și propunem următorul conținut:
(3) Prin planul urbanistic general se vor delimita din punct de vedere cadastral zona centrală a localității, zonele
de protecție a monumentelor istorice de interes local din categoriile prevăzute de legislația specifică în domeniul
protejării patrimoniului, a siturilor arheologice te toate tipurile, și pentru care se instituie obligativitatea
reglementării detaliată prin elaborarea de planuri urbanistice zonale, după caz, pentru zone construite protejate.
Dată fiind propunerea pentru modificarea alin. (3), alin. (4) se va elimina pentru evitarea redundanței în
reglementare.
La alin. (8) și alin. (9) pentru claritate și eficiență considerăm oportună modificarea după cum urmează:
(8) În cazul zonelor prevăzute la alin. (7) cuprinse într-o unitate teritorială de referință, Planul urbanistic general
stabilește reglementările urbanistice care pot fi modificate, detaliate sau completate prin planurile urbanistice
zonale, iar acestea sunt ținute de limitele minimale și maximale stabilite prin planul urbanistic general.
(9) Pentru localitățile cu grad ridicat de complexitate, Planul urbanistic general preia, corelează și actualizează în
structura sa planul urbanistic zonal pentru zona centrală a unității administrativ-teritoriale și pentru zonele
protejate din intravilan și din extravilan, dacă acestea au fost elaborate, avizate și aprobate anterior inițierii
demersurilor de elaborare a planului urbanistic general.

Art. 49 Corelarea planului urbanistic general cu alte documentații:
(1) În elaborarea planului urbanistic general se vor utiliza informații de sinteză cuprinse în strategiile, documentele și
planurile elaborate la nivelul unității administrativ-teritoriale în domenii sectoriale relevante, precum dar fără a se
limita la acestea
c) planul de mobilitate urbană;
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e) registrul spațiilor verzi, elaborat în temeiul Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi în
intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Documentele sectoriale prevăzute la alin. (1), elaborate și aprobate anterior planului urbanistic general, ale căror
prevederi nu sunt în acord cu noua viziune și cu noile prevederi ale planului urbanistic general se vor corela obligatoriu
cu forma aprobată a Planului urbanistic general, în termen 1 an de la data aprobării acestuia.
(3) Planul urbanistic general se corelează cu prevederile planului de amenajare a teritoriului intercomunitar și cu
prevederile planurilor de amenajare a teritoriului județean.

La alin. (1) considerăm că planul de mobilitate urbană este un instrument parte integrantă fie a Planului urbanistic
metropolitan, fie a Strategiei integrate de dezvoltare durabilă și se detaliază prin documentațiile de urbanism
precum PUG sau PUZ. În ceea ce privește Registrul spațiilor verzi prevăzut la lit. c), așa cum am propus și la art. 12
alin. (2) lit. f) acest instrument trebuie să fie de sine stătător. Logica pentru care astfel de instrumente, așa cum
au fost propuse la art. 12 alin. (2) trebuie tratate ca instrumente de sine stătătoare dar corelate între ele este
pentru asigurarea eficienței și eficacității în ceea ce privește elaborarea, implementare și actualizarea lor raportat
la modificările din reglementări, economice, sociale etc. Elementele reglementate prin aceste instrumente cunosc
o dinamică foarte mare și pentru a nu fi îngreunată, costisitoare și pentru a da eficiență trebuie tratate de sine
stătător pentru ca modificarea, actualizarea și corelarea să se facă mult mai simplu.
Pentru aceste considerente, la alin. (1) trebuie eliminate lit. c) și e) și trebuie tratate specific în cadrul codului.
Totodată, considerăm că alin. (2) trebuie modificat pentru a asigura coerență, predictibilitate și eficiență în
aplicarea instrumentelor operaționale atât de către autoritatea publică cât și de actorii interesați. În acest sens,
nu găsim oportun ca la aprobarea unui PUG să se stabilească un termen de 1 an pentru corelarea documentelor
sectoriale ci acestea trebuie integrate și preluate precum și corelate, actualizate și modificate prin aprobarea PUG.
Documentele sectoriale devin parte integrantă din PUG.
Astfel, alin. (2) se propune a se modifica având următorul conținut:
(2) Documentele sectoriale prevăzute la alin. (1), elaborate și aprobate anterior planului urbanistic general, ale
căror prevederi nu sunt în acord cu noua viziune și cu noile prevederi ale planului urbanistic general se vor modifica,
după caz, actualiza sau completa în mod corespunzător o dată cu aprobarea Planului urbanistic general.
La alin. (3) prevederea este una specială ceea ce face ca în situația în care PUG-ul nu ar ține cont de alte
documentații de ordin superior cum ar fi PATN, PATZ, planul urbanistic metropolitan etc. acesta să fie legal
invocând principiul normei speciale care derogă de la norma generală. Totodată, asigurarea respectării
reglementărilor de ordin superior trebuie să se facă, așa cum am dezvoltat mai sus, prin instituția Prefectuui. În
acest sens, considerăm că acest alineat trebuie modificat și propunem următorul conținut:
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(3) Planul urbanistic general se corelează cu prevederile documentațiilor strategice și operaționale de ordin
superior prevăzute în prezentul cod. Asigurarea corelării se face prin avizul Prefectului competent teritorial.
Având în vedere că PUG-ul este o documentație strategică și operațională cu orizont de timp îndelungat în raport
cu dinamica economică și socială, se impune ca pentru eficiență, eficacitate, operativitate și diminuarea risipirii
resurselor, după caz, pierderea de oportunități, prin Schema directoare să se stabilească două scenarii.
Astfel, unul raportat la capacitatea administrativă, a resurselor disponibile și a oportunităților identificate la
momentul elaborării și un alt scenariu pentru situațiile în care se ivesc oportunități ce nu au putut fi identificate
la momentul elaborării și riscul pierderii oportunității având în vedere ritmul de modificare și actualizare a
documentațiilor de urbanism și a capacității administrativă scăzută. În acest fel se asigură o eficiență și eficacitate
mult mai mare documentației și sprijină colectivitatea locală în dezvoltarea mult mai rapidă și cu diminuarea
irosirii resurselor.
În acest sens, propunem modificarea alin. (6) după cum urmează:
Art. 50 Conținutul planului urbanistic general
(6) Schema directoare de dezvoltare prezintă planificarea liniilor de dezvoltare, a investițiilor publice în infrastructură
și servicii publice, pe teritoriul administrativ incluzând zonele construire și zonele propuse pentru urbanizare.
(7) Regulamentul local de urbanism conține reglementările urbanistice inclusiv limitele legale ale dreptului de
proprietate privată și limitele și interdicțiile de urbanism care vizează dimensionarea, conformarea și calitatea
serviciilor și echipamentelor publice, a spațiului public material, a zonelor funcționale la nivelul localității, stabilind
regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente, a traseelor și dimensiunii
drumurilor și rețelele edilitare.
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(8) Regulamentul local de urbanism detaliază sub formă de prescripții, permisiuni sau restricții reglementările
urbanistice, definește normele urbanistice pentru dimensionarea, conformarea și calitatea serviciilor și a
echipamentelor publice, a spațiului public material, a zonelor funcționale, stabilește regulile de ocupare a terenurilor
și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente.
(9) Planul de acțiune reprezintă documentul care definește parcursul pentru implementarea și programul de investiții
publice propuse prin planul de urbanism general evidențiază acțiunile, denumirea investițiilor, valoarea estimată a
acestora, sursele posibile de finanțare, etapizarea realizării investițiilor, stadiul implementării acestora la momentul
realizării programului și părțile responsabile de implementare.
(11) Planul urbanistic general se realizează și după aprobare se gestionează în sistem GIS, utilizând simultan două
categorii de informații care fundamentează deciziile, respectiv
i) date de tip vectorial prin care sunt reprezentate entități spațiale ce sunt reglementate urbanistic, precum limite
administrative, limite ale unităților teritoriale de referință, limite ale parcelelor, limite ale unor zone de protecție, zone
funcționale, clădiri, drumuri, rețele și altele asemeni
ii) date de tip atribut prin care sunt gestionate informațiile specifice asociate referitoare la fiecare dintre entitățile
spațiale reglementate.

(6) Schema directoare de dezvoltare prezintă planificarea liniilor de dezvoltare, a investițiilor publice în
infrastructură și servicii publice, pe teritoriul administrativ incluzând zonele construire și zonele propuse pentru
urbanizare. Aceasta se realizează pe două scenarii după cum urmează:
a) scenariul de bază raportat la capacitatea administrativă, a resurselor disponibile și a oportunităților identificate
la momentul elaborării planului urbanistic general;
b) scenariul de ambiție care să prevadă mijloace de adaptare la apariția unor modificări negative sau pozitive a
capacității administrative, a resurselor disponibile sau la apariția unor oportunități ce nu au putut fi identificate la
momentul elaborării planului urbanistic general.
La alin. (7) considerăm că trebuie făcută o precizare expresă atunci când discutăm despre limitarea atributelor
sau în ansamblul său a dreptului de proprietate privată, în sensul în care orice limitare excesivă a dreptului de
proprietate sau a atributelor acestuia să se facă doar în condițiile exproprierii pentru cauză de utilitate publică.
Considerăm că orice limitare este generată de un interes public și pe cale de consecință orice sarcină care produce
un prejudiciu în dreptul unei persoane trebuie reparat. Astfel, orice astfel de tip de limitare trebuie să respecte
principiul justei și prealabile despăgubiri consacrat în Protocolul nr. 1 Convenției europene a drepturilor omului.
Propunem modificarea alin. (7) după cum urmează:
(7) Regulamentul local de urbanism conține reglementările urbanistice inclusiv limitele legale ale dreptului de
proprietate privată, în condițiile respectării dreptului de proprietate privată și a principiului justei și prealabile
despăgubire și limitele și interdicțiile de urbanism care vizează dimensionarea, conformarea și calitatea serviciilor
și echipamentelor publice, a spațiului public material, a zonelor funcționale la nivelul localității, stabilind regulile
de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente, a traseelor și dimensiunii
drumurilor și rețelele edilitare.
Din perspectiva prescripțiilor, Regulamentul local de urbanism aferent PUG precum și Planșa de reglementări sunt
veritabile acte normative cu caracter de lege locală și pe cale de consecință normele prescrise trebuie să
urmărească pentru asigurarea eficacității și eficienței principiile modului de reglementare a conduite așa cum
acestea sunt definite în doctrina de drept.
Astfel, din punct de vedere al criteriilor modului de reglementare a conduitei, așa cum sunt definite în doctrină,
sunt cele impuse și cele datorate, iar acestea se clasifică în norme imperative precum cele prohibitive și onerative
și norme permisive, care pot deveni supletive. Normele permisive sunt larg răspândite în dreptul privat, însă în
dreptul public, în materia în care este și urbanismul, normele imperative sunt regula.
Așadar, la alin. (8) se propune modificarea după cum urmează:
(8) Regulamentul local de urbanism este act administrativ normativ și prin intermediul lui se stabilesc norme de
reglementare a modului de utilizare a teritoriului și de construire. Normele stabilite prin regulamentul local de
urbanism sunt de ordin prohibitiv și onerativ și de strictă interpretare. În cadrul regulamentului local de urbanism
se stabilesc reguli stricte de utilizare a teritoriului și de construire și sancțiuni pentru nerespectarea acestora,
precum și organele locale competente să constate și sancționeze.
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Întrucât la nivel de obiective de utilitate publică implementarea se face într-un orizont de timp scurt, mediu sau
lung în funcție de complexitate și resurse disponibile, iar acolo unde acestea afectează dreptul de proprietate, din
perspectiva predictibilității, a securității juridice și protejarea dreptului de proprietate, este imperios a se stabili
față de destinatarii ale căror drepturi de proprietate sunt afectate mijloacele și măsurile de asigurare a cadrului
de implementare a investiției cât și modalitățile de despăgubire în termene rezonabile care să nu prejudicieze
părțile.
În acest sens, prin planul de acțiuni trebuie stabilite și modalitățile, mijloacele și cadrul de reglementare astfel
încât implementarea să se facă fără prejudicierea părților și să nu poată permită nașterea unor litigii în pretenții
care să devină oneroase pentru autoritatea publică, care din varii motive nu a putut să mai implementeze în
termen proiectele. Astfel, instituirea de servituți care ar prejudicia interesul privat trebuie să se facă în
conformitate cu principiul justei și prealabil despăgubiri.
Față de acestea propunem modificarea alin. (9) după cum urmează:
(9) Planul de acțiune reprezintă documentul care definește parcursul pentru implementarea și programul de
investiții publice propuse prin planul de urbanism general evidențiază acțiunile, denumirea investițiilor, valoarea
estimată a acestora, sursele posibile de finanțare, etapizarea realizării investițiilor, stadiul implementării acestora
la momentul realizării programului și părțile responsabile de implementare. Prin Planul de acțiune se stabilesc și
măsurile și mijloacele de despăgubire, după caz, compensare față de persoanele afectate de obiectivele sau
servituțile de utilitate publică, cu respectarea principiului justei și prealabile despăgubiri.
Considerăm că datele prevăzute la alin. (11) sunt insuficiente și nu ajută pe de o parte la implementarea
digitalizării serviciilor publice în materia urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construire, iar pe de
altă parte nu furnizează, pe durata existenței planului, date necesare fundamentării deciziilor de dezvoltare și
prioritizare a programelor și proiectelor autorității publice locale.
Astfel, considerăm că alin. (11) trebuie modificat și propune următorul conținut:
(11) Planul urbanistic general se realizează și după aprobare se gestionează în sistem GIS, utilizând informații de
tip absolute și statistice de sinteză pe baza cărora se fundamentează deciziile și asigură activitatea procedurală și
sistemică de funcționare a administrației publice în domeniul urbanismului, respectiv:
i) date de tip absolut compuse din date vectoriale având reprezentare stereografică în proiectare convențională,
și date numerice în care sunt subscrise entități spațiale ce sunt înregistrate în evidențele cadastrale, fiscale și
reglementările urbanistice. Reprezentarea va cuprinde cel puțin următoarele:
1. având date stereografice: limite administrative, limite ale unităților teritoriale de referință, limite cadastrale ale
imobilelor, limitele zonelor asupra cărora s-au instituit servituți publice, limite ale zonelor de protecție, zone
funcționale, construcții existente, infrastructura tehnico-edilitară, date corelate din registrul spațiilor verzi;
2. având date tehnice cantitative și calitative: construcții existente, infrastructura tehnico-edilitară, date corelate
din registrul spațiilor verzi;
3. având date privind regimul juridic, economic și tehnic: imobile, infrastructura tehnico-edilitară, date corelate
din registrul spațiilor verzi;
ii) date de tip statistic de sinteză generate din modificările de ordin morfologic, demografic și de mediu ce au loc
în localitate într-un anumit interval de timp și care generează informații pe baza cărora se fundamentează deciziile
administrației publice pentru prioritizare a investițiilor sau stabilirea direcțiilor strategice de dezvoltare.
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Art. 57

La art. 57 considerăm că este o incoerență în reglementare între alin. (1), alin. (2) și alin. (4), respectiv:
la alin. (1) se prevede că PUG-ul înainte de aprobare trebuie să obțină un aviz unic de la o Comisie de avizare
competentă teritorial, aviz ce se obține ulterior consultării instituțiilor publice, autorităților administrației publice
centrale și locale și operatori economici stabiliți conform legii în etapele intermediare prevăzute la alin. (3).
În cadrul alin. (3) se stabilesc două etape a cărei competență de avizare o are tot Comisia prevăzută la alin. (1),
care emită două avize, respectiv unul cu privire la concluziei analizei diagnostic și unul de armonizare pentru forma
preliminară.
În primul rând la lit. b) alin. (3) nu se stabilește ce anume se armonizează și cu ce, în al doilea rând se înțelege că
de fapt avizul unic comportă pe trei paliere, fiind în fapt trei avize unice respectiv la faza studiilor de
fundamentare, la faza armonizării a formei preliminare a PUG și cel necesar pentru aprobarea de autoritățile
publice competente.
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Considerăm că nu există o corelare din perspectiva logico-juridică între articolele 59 și 60, mai precis între art. 59
alin. (2) lit. a) și art. 60 alin. (1) ambele referindu-se la acțiunea de revizuire a PUG însă ca procedură sunt distincte.
Această reglementare ca și în cazul criticat mai sus referitor la avizul unic al Comisiei, creează probleme de aplicare
fiind incidente norme și proceduri distincte dare care au aceeași finalitate.
Din punctul nostru de vedere, procedura de modificare și cea de actualizare sunt evenimente legislative care se
subscriu dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele prevăzute la art. 59 – 64.
Astfel, acestea trebuie reglementate distinct și în concret atât din punctul de vedere al procedurii, al mijloacelor
și al efectelor. În acest sens, PUG-ul poate suferi ca evenimente legislative modificări sub aspectul derogării,
completării sau abrogării, iar acestea se manifestă distinct și prin instrumente distincte și implicit proceduri
specifice.
Derogarea, după cum este reglementată și de art. 63 din Legea nr. 24/2000 se realizează prin acte normative de
nivel cel puțin egal cu cel al reglementării de bază, respectiv, în situații limitativ prevăzute de lege prin PUZ-uri.
Acest aspect este relevant din perspectiva aplicării în timp a documentațiilor de urbanism, respectiv un PUZ
aprobat peste un PUG acționează ca un act normativ derogator, iar o dată cu dispariția PUZ-ului (din orice
considerente precum valabilitate, revocare, abrogare sau anulare) face ca reglementările din PUG de la care s-a
derogat să înceapă să producă din nou, de drept, efecte juridice în forma aflată anterior derogării.
Abrogarea, reglementată de art. 64 din Legea nr. 24/2000 se realizează ca și în cazul derogării prin acte normative
de același nivel, cum am spus, în cazuri limitate poate fi PUZ-ul însă în această situație caracterul abrogării este
definitiv, astfel că norma abrogată, indiferent de soarta actului abrogator, nu mai poate reintra în vigoare
vreodată.
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Art. 59 – 60

Modificarea, așa cum este reglementată la art. 59 din Legea nr. 24/2000 are un caracter expres și comportă ca o
schimbare a actului normativ însă fără a afecta întregul act sau caracterul unitar al acestuia, în caz contrar
intervenind abrogarea. Modificarea se încorporează în actul de bază, armonizată cu dispozițiile actului de bază. O
modalitate asimilată modificării, prevăzută la art. 60 din Legea nr. 24/2000, este completarea care produce
aceleași efecte cu modificarea.
Tot în materia evenimentelor legislative există republicarea, prevăzută la art. 70 din Legea nr. 24/2000, care
intervine ca urmare a modificării într-un mod substanțial al actului de bază. Iar în situațiile privind îndreptările
erorilor materiale se recurge la rectificare care este prevăzută la art. 71 din același act normativ.
În acest sens, considerăm că în materia urbanismului, Planul urbanistic general este actul normativ de bază cu
caracter general și care poate suferi anumite evenimente legislative după cum urmează:
1. Derogarea – eveniment care intervine printr-un Plan urbanistic zonal prin care se solicită depășiri ale limitelor
maximale stabilite prin PUG și care sunt permise întrucât respectă dispozițiile legii și nu sunt interzise expres prin
PUG. În cazul derogării PUZ-ul are o perioadă de valabilitate în care investiția pentru care s-a aprobat o astfel de
documentație trebuie începută în condițiile prevăzute de lege. În cazul derogării reglementările din PUZ nu se
încorporează în cele ale PUG-ului ele acționând temporal și ale căror efecte încetează o dată cu dispariția PUZului și se revine de drept la reglementările anterioare de la care s-a derogat. Un PUZ nu poate deroga decât de la
PUG, în cazul aprobării unui PUZ derogator peste una alt PUZ aprobat anterior care de asemenea deroga și care
încă produce efecte juridice intervine abrogarea, astfel că dispariția PUZ-ului ultim derogator aprobat conduce la
reintrarea în vigoare la reglementărilor din PUG nu a celor din PUZ-ul anterior. În situația PUZ-ului derogator se
solicită aviz de oportunitate.
2. Modificarea – eveniment care intervine printr-un PUZ care se încorporează în PUG și care devine parte
integrantă a celui din urmă. În această situație PUZ-ul nu mai este ținut de termene de valabilitate. Modificarea
este specifică acelor PUZ-uri care se inițiază, elaborează și aprobă ca urmare a unei obligații legale sau expre
prevăzută de PUG. În situația PUZ-urilor modificatoare nu se solicită aviz de oportunitate.
3. Abrogarea – eveniment care intervine la actualizarea PUG-ului, fiind totodată incidentă și republicarea care
are aceleași efecte.
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Față de aceste 3 evenimente considerăm că procedurile trebuie să fie aceleași din perspectiva etapelor de inițiere,
elaborare, avizare și aprobare urmărind în egală măsură modificări (în sensul larg) ale reglementărilor de
urbanism.
Totodată, trebuie considerată și situația când se intervine asupra reglementărilor urbanistice prin alte acte
normative care nu sunt specifice documentațiilor de urbanism, cu titlu de exemplu o hotărâre de suspendare în
tot sau în parte a prevederilor unei documentații de urbanism PUG/PUZ. În această situație, considerăm că pentru
aceste acte, deși nu sunt în modul convențional documentații de urbanism dar intervin în concret în aplicabilitatea
reglementărilor urbanistice, procedurile prealabile să fie urmate ca și în cazul documentațiilor de urbanism,
respectiv inițiere, avizare și aprobare cu respectarea dispozițiilor relative la consultare publică imanente
documentațiilor de urbanism.
Considerăm că aceeași regulă trebuie stabilită și pentru situația în care elaborarea unui PUZ este obligatorie prin
efectul legii sau a unor prevederi exprese din PUG. Întrucât elaborarea unui PUZ ca o condiție impusă de lege sau
de PUG nu comportă asupra oportunității ci asupra respectării condițiilor legale.
În acest sens, propunem modificarea alin. (3) după cum urmează:
(3) Pentru planurile urbanistice zonale inițiate de autoritățile publice competente sau cele pentru care legea sau
planul urbanistic general prevăd obligația elaborării și aprobării acestora, nu se solicită obținerea avizului de
oportunitate.

Art. 62 Planul urbanistic zonal
(3) Pentru planurile urbanistice zonale inițiate de autoritățile administrației publice competente, nu este necesară
obținerea avizului de oportunitate.
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(4) Prin planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări urbanistice detaliate, în limitele maximale stabilite prin
reglementările urbanistice din Planul urbanistic general, după cum urmează:
a) organizarea rețelei stradale;
b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;
c) modul de utilizare a terenurilor;
d) dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
e) statutul juridic și circulația terenurilor;
f) protejarea monumentelor istorice, limite și interdicții de urbanism specifice în zonele de protecție ale acestora;
g) amplasarea serviciilor și dotărilor publice;
h) spațiile verzi și plantate;
i) stabilirea limitelor și interdicțiilor de urbanism.
(5) Reglementările urbanistice stabilite prin planul urbanistic zonal devin norme obligatorii pentru emiterea
certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire pe întreg teritoriul reglementat iar planurile de investiții
aferente planurilor urbanistice zonale devin obligatorii pentru toți factorii responsabili precizați în acestea, publici și
privați.
(6) Reglementările urbanistice stabilite prin planul urbanistic zonal se elaborează urmând structura reglementărilor,
normelor urbanistice și regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general.
(7) Planul urbanistic zonal aprobat devine parte integrantă a Planul urbanistic general și este valabil până la aprobarea
unei alte documentații de urbanism de rang egal sau superior.

Alin. (4), (6) și (7) nu păstrează o coerență și consecvență cu privire la natura PUZ-ului din perspectiva celor
menționate mai sus la art. 59 – 60, respectiv a evenimentelor legislative care intervin și a faptului că în materia
documentațiilor de urbanism tip PUZ ne confruntăm cu două acte distincte din punctul de vedere al procedurii și
al efectelor pe care le produc asupra PUG-ului.
În acest sens, trebuie făcută o distincție clară între PUZ-urile inițiate ca urmare a unei obligații legale sau a
prevederilor exprese din PUG și cele inițiate ca urmare a unei derogări de la prevederile PUG, dacă prin acesta
sunt permise.
Având în vedere cele menționate mai sus, propunem modificarea alin. (4) – (7) în care se adaugă un nou alineat
dup alin. (4), alin. (5) devine alin. (6) iar alin. (6) – (7) se renumerotează, devenind (7) – (8), după cum urmează:
(4) Prin planul urbanistic zonal inițiat în condițiile prevăzute de art. 48 alin. (7) și art. 64 din cod, se stabilesc
reglementări urbanistice detaliate, în limitele maximale stabilite prin reglementările urbanistice din Planul
urbanistic general, după cum urmează:
a) organizarea rețelei stradale;
b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;
c) modul de utilizare a terenurilor;
d) dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
e) statutul juridic și circulația terenurilor;
f) protejarea monumentelor istorice, limite și interdicții de urbanism specifice în zonele de protecție ale acestora;
g) amplasarea serviciilor și dotărilor publice;
h) spațiile verzi și plantate;
i) stabilirea limitelor și interdicțiilor de urbanism.
(5) Prin planul urbanistic zonal inițiat ca urmare a solicitării unor derogări de la prevederile planului urbanistic
general, iar derogările nu sunt interzise prin planul urbanistic general, se stabilesc reglementări urbanistice
detaliate, după cum urmează:
a) organizarea rețelei stradale;
b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane și modalitatea integrării în
teritoriul reglementat;
c) modul de utilizare a terenurilor;
d) dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
e) statutul juridic și circulația terenurilor;
f) protejarea monumentelor istorice, limite și interdicții de urbanism specifice în zonele de protecție ale acestora;
g) amplasarea serviciilor și dotărilor publice;
h) spațiile verzi și plantate;
i) stabilirea limitelor și interdicțiilor de urbanism;
j) stabilirea sarcinilor ce revin persoanelor interesate în implementarea proiectelor, precum și etapizarea
implementării proiectelor, respectiv realizarea cu întâietate față de investiția privată a obiectivelor de utilitate
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publică necesare a se realiza pentru satisfacerea cerințelor de calitate a vieții, mediului, siguranței, igienei,
infrastructură tehnico-edilitară și de transport.
(6) Reglementările urbanistice stabilite prin planul urbanistic zonal devin norme obligatorii pentru emiterea
certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire pe întreg teritoriul reglementat iar planurile de investiții
aferente planurilor urbanistice zonale devin obligatorii pentru toți factorii responsabili precizați în acestea, publici
și privați.
(7) Reglementările urbanistice stabilite prin planul urbanistic zonal în condițiile alin. (4) se elaborează urmând
structura reglementărilor, normelor urbanistice și regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic
general.
(8) Planul urbanistic zonal inițiat și aprobat în condițiile alin. (4) devine parte integrantă a Planul urbanistic general,
iar planul urbanistic zonal inițiat și aprobat în condițiile alin. (5) este valabil pe durata stabilită de autoritatea
publică competentă să aprobe planul.
Considerăm că reglementarea parcelelor învecinate în cazul PUZ-ului inițiat ca urmare a solicitării unor derogări
de la reglementările din PUG se face cu acordul proprietarilor în cazul inițiativei private.
În cazul acelor PUZ-uri inițiate ca urmare a obligației legale sau expres prevăzută în PUG, întrucât reglementările
se fac în limitele stabilite prin PUG, acordul proprietarilor terenurilor afectate de PUZ nu este necesar întrucât
asupra acestora nu se intervine în sensul restrângerii unor dispoziții urbanistice.
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Art. 63 Zona de reglementare și zona de studiu din planul urbanistic zonal
(1) Zona de reglementare a planului urbanistic zonal se compune cel puțin din imobilele care au generat elaborarea
documentației de urbanism, imobilele învecinate direct, precum și cele amplasate pe aliniamentul opus. Condiții
suplimentare și de detaliu privind delimitarea zonei de reglementare pot fi stabilite, la nivel local, prin Planul urbanistic
general și regulamentul local de urbanism.
(2) Prin avizul de oportunitate emis de către arhitectul-șef cu privire la planul urbanistic zonal, zona de reglementare a
planului urbanistic zonal stabilită în conformitate cu prevederile alin. (2) poate fi extinsă motivat.
(3) Este interzisă stabilirea unei zone de reglementare doar a unei singure parcele care a generat documentația de
urbanism.

În acest sens, în cadrul alin. (1) trebuie specificate cele două situații și totodată arealul minim ce trebuie
reglementat, respectiv modalitate de stabilire a zonei de reglementare care nu trebuie să se limiteze la parcela
pentru care s-a inițiat PUZ-ul, propunând următoarea modificarea:
(1) Zona de reglementare a planului urbanistic zonal inițiat în condițiile art. 48 alin. (7) sau art. 64 din cod, se
stabilește prin Planul urbanistic General, iar pentru planul urbanistic zonal inițiat ca urmare a solicitării unor
derogări de la prevederile planului urbanistic general se stabilește prin Avizul de oportunitate al Arhitectului-Șef
din cadrul autorității competente cu aprobarea documentației de urbanism după consultarea comisiei tehnice de
urbanism.
Alin. (2) propunem a fi eliminat întrucât a fost acoperită condiția prin modificarea propusă la alin. (1).
La alin. (3) considerăm că trebuie completat cu o excepție pentru acele situații în care parcela care a generat PUZul coincide cu un întreg UTR stabilit prin PUG, pentru care propunem următorul conținut:
(3) Este interzisă stabilirea unei zone de reglementare doar a unei singure parcele care a generat documentația
de urbanism. Prin excepție, dacă parcela care a generat PUZ-ul coincide în integralitate cu limitele unei unități
teritoriale de referință stabilită prin planul urbanistic general, atunci reglementarea se va face până la limitele
unităților teritoriale de referință învecinate.
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Art. 64 Elaborarea planului urbanistic zonal
(1) Prin Planul urbanistic general pot fi delimitate zone pentru care se impune elaborarea unor planuri urbanistice
zonale, după cum urmează:
a) zone centrale ale localităților;
b) zone construite protejate
c) zone naturale protejate;
d) zone de agrement și turism;
e) zone/parcuri industriale, tehnologice și zone de servicii;
f) operațiuni de reconfigurare a parcelarului;
g) operațiuni de parcelare, pentru divizarea în 3 sau mai mult de 3 parcele;
h) zone aferente infrastructurii de transport;
i) zone de regenerare urbană și zonelor de restructurare urbană;
j) zone/ imobilele cu reglementări speciale care nu pot fi suficient reglementate prin Planul urbanistic general;
k) zone introduse în intravilan (zone de urbanizare);
l) alte zone stabilite de autoritățile publice locale din localități, potrivit legii.
(2) Ministerul responsabil în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor coordonează elaborarea
planurilor urbanistice zonale asupra zonelor care cuprind monumente istorice înscrise în lista patrimoniului mondial.

Considerăm că sintagma pot fi detaliate este o normă de recomandare și permite o abordare arbitrară care face
inoperabilă aplicarea legii din perspectiva spiritului acesteia. Totodată, în cadrul listei zonelor ce se stabilesc prin
PUG lista trebuie completată pentru a crea o mai mare exactitate în ceea ce privește reglementarea, pe de o
parte, iar pe de altă parte trebuie reglementată și situația în care o UAT nu are aprobat un plan urbanistic general
sau acesta a fost anulat sau este expirat.
Astfel, propunem modificarea alineatului după cum urmează:
(1) Prin Planul urbanistic general se delimitează zone pentru care este obligatorie elaborarea unor planuri
urbanistice zonale, după cum urmează:
a) zone centrale ale localităților;
b) zone construite protejate și zone de protecție a monumentelor istorice;
c) zone naturale protejate;
d) zone de spații verzi publice;
e) zone de agrement și turism;
f) zone/parcuri industriale, tehnologice și zone de servicii;
g) operațiuni de reconfigurare a parcelarului;
h) operațiuni de parcelare, pentru divizarea în 3 sau mai mult de 3 parcele;
i) zone aferente infrastructurii de transport;
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j) zone de regenerare urbană și zonelor de restructurare urbană;
k) zone/ imobilele cu reglementări speciale care nu pot fi suficient reglementate prin Planul urbanistic general;
l) zone introduse în intravilan (zone de urbanizare);
m) în lipsa unui plan urbanistic general aprobat în condițiile prezentului cod;
n) alte zone stabilite de autoritățile publice locale din localități, potrivit legii.
La alin. (2) considerăm că trebuie modificat în sensul în care să se stabilească că pentru monumentele istorice de
interesa național și mondial PUZ-urile se inițiază de Ministerul responsabil cu protejarea monumentelor istorice
sub coordonarea ministerului responsabil în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor,
punând astfel în sarcina ministerului responsabil cu protejarea monumentelor asigurarea cadrului de
reglementare pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce le revin.
În acest sens, propunem modificarea alin. (2) după cum urmează:
(2) Ministerul responsabil cu protejarea monumentelor istorice inițiază și elaborează planurile urbanistice zonale
pentru zonele care cuprind monumente istorice de interes național din categoria A și cele înscrise în lista
patrimoniului mondial, sub directa coordonarea a Ministerului responsabil în domeniul amenajării teritoriului,
urbanismului și construcțiilor.
Având în vedere argumentele expuse la art. 59 – 60 propunem modificarea art. 65 prin introducerea de alineate
și reglementarea specifică în raport cu evenimentele legislative care intervin la aprobarea PUZ-urilor, după cum
urmează:
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Art. 65 Modificarea planului urbanistic general prin intermediul planului urbanistic zonal
Modificarea planului urbanistic general prin intermediul planului urbanistic zonal, se realizează pentru zona căreia i se
adresează respectivul plan urbanistic zonal, în vederea stabilirii unor reglementări noi cu privire la: regimul intravilan/
extravilan, regimul de construire, funcțiunile zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului
(CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele
laterale și posterioare ale parcelei, materiale admise, condiții de amenajare.
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Art. 67 Inițierea elaborării planului urbanistic zonal de către persoanele fizice sau juridice interesate
(1) Inițierea elaborării planului urbanistic zonal de către persoanele fizice sau juridice interesate, se poate realiza în
următoarele cazuri:
a) în vederea detalierii condițiilor de construire stabilite prin Planul urbanistic general;
b) modificarea limitei teritoriului intravilan, aprobat prin Planul urbanistic general, și realizarea unor operațiuni de
urbanizare;
c) parcelarea sau comasarea parcelelor în vederea construirii;
d) modificări ale parcelarului existent, sau orice alte modificări funcționale sau de natură juridică petrecute într-un
teritoriu, pentru care reglementarea existentă aprobată prin Planul urbanistic general, nu mai poate fi aplicată;
e) proiecte de reconversie funcțională, sau orice alt tip de proiect, care implică modificarea funcțiunilor unui teritoriu,
pentru care reglementarea stabilită prin Planul urbanistic general nu poate fi aplicată.
(2) Persoanele fizice sau juridice interesate de inițierea documentației de urbanism se obligă să cedeze domeniului
public suprafețele de teren corespunzătoare realizării obiectivelor de interes public necesar funcționării în bune
condiții localității ca urmare a sarcinilor impuse de noua investiție inițiate de acestea.

Art. 65 Efectele evenimentelor legislative intervenite în aprobarea planurilor urbanistice zonale
(1) Modificarea planului urbanistic general prin planul urbanistic zonal aprobat în condițiile art. 48 alin. (7) și art.
64 din cod se realizează în limitele stabilite prin planul urbanistic general și se încorporează în acesta.
Reglementările stabilite prin planul urbanistic zonal sunt cu privire la: destinația și categoria de folosință a
terenurilor, regimul de construire, funcțiunile zonei, înălțimea maximă admisă, regimul de înălțime maxim admis,
coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerile față de limitele
parcelelor cadastrale, compoziția volumetrică a construcțiilor, materialele admise, forma de acoperire a
construcțiilor, amenajarea spațiilor verzi, accesele auto și pietonale pe amplasament, circulațiile auto și pietonale
în amplasament.
(2) Derogarea de la reglementările planului urbanistic general prin planul urbanistic zonal dacă sunt permise se
realizează în limitele stabilite prin lege. Reglementările stabilite prin planul urbanistic zonal sunt cele prevăzute la
alin. (1) precum și: stabilirea obiectivelor de utilitate publică ce trebuie realizate cu întâietate pentru satisfacerea
cerințelor de calitate a vieții, mediu, sănătate, siguranță, infrastructura de transport și tehnico-edilitare în raport
cu investiția urmărită.
(3) Emiterea autorizației de construire pentru realizarea investițiilor reglementate prin planul urbanistic zonal
prevăzut la alin. (2) este condiționată de realizarea obiectivelor de utilitate publică pentru satisfacerea cerințelor
prevăzute în teza a doua a aceluiași alineat.
(4) Pentru planurile urbanistice zonale prevăzute la alin. (2) perioada de valabilitate se stabilește de Arhitectul-Șef
prin Avizul de oportunitate.
Întrucât avem instituția derogării, în situații excepționale, considerăm că alin. (1) trebuie completat. De asemenea,
dispozițiile alin. (2) în forma propusă încalcă prevederile Convenției europene a drepturilor omului, Protocolul 1
al acesteia și Constituția României pentru următoarele motive pe care în articolele precedente l-am mai expus
dar pentru care considerăm ca trebuie făcută o clarificare precisă:
Este drept că interesul public primează în fața interesului privat însă atunci când cel dintâi afectează sub orice
formă pe cel din urmă trebuie să existe o compensare sau despăgubire astfel încât să se mențină justețea și
proporția.
Astfel că orice restrângere care poate fi excesivă până la a paraliza în tot sau în parte dreptul de proprietate
trebuie să existe o reparație care se poate materializa sub formă pecuniară ca efect imperativ al legii (ca în cazul
exproprierii) sau compensatorie care poate de asemenea purta forma pecuniară ca efect al unei convenții
bilaterale.
În acest sens, norma, așa cum a fost propusă, este specifică convenției însă aceasta trebuie să fie liber consimțită
de ambele părți pentru a nu fi abuzivă chiar și sub pretextul interesului public. Or, așa cum a fost formulat alin.
(2) se înțelege că și în situația în care PUZ-ul este inițiat și elaborat ca efect al legii sau a dispozițiilor din PUG,
persoana vizată este ținută să cedeze din teren fără a primi în compensare nimic, când spunem nimic ne referim
la imposibilitatea derogării de la reglementările PUG așa cum a fost mai sus reglementat, producându-se astfel
un prejudiciu.
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În acest sens, prioritatea interesului public în detrimentul celui privat trebuie să se realizez, just, echitabil și
proporțional, iar compensările de orice natură sunt, bănești, în natură, sau reglementări urbanistice, trebuie ca și
de o parte și de alta să se facă fără prejudicierea niciunei părți.
Așadar, dacă vom avea un PUZ inițiat de o persoană privată interesată ca urmare a unei solicitări de derogare de
la reglementările aprobate, putem considera o asemenea tranzacție, așa cum a fost gândită la alin. (2), ca o
compensare pentru reglementările urbanistice propuse ca fiind mai permisive față de cele aprobate. Însă și în
această situație tranzacția trebuie să se subscrie unui raport de echitate și proporționalitate astfel încât niciuna
dintre părți să nu fie prejudiciată.
În situația în care avem un PUZ inițiat tot de o persoana privată interesată ca urmare a unei obligații legale sau a
prevederilor din PUG considerăm că în fapt elaborarea PUZ-ului, care se face în limitele PUG, nu aduce nicio
atingere direcției de dezvoltare prevăzută prin PUG, neputând deroga de al acesta, înscriindu-se în capacitățile
alocate sau previzionate deja prin elaborarea planului urbanistici general. Când discutăm de capacități ne referim
la acele resurse necesare care vizează întreținerea, modernizarea și extinderea infrastructurii de transport,
comunicații și tehnico-edilitare, a gabaritelor spațiilor verzi, spațiilor publice, dotărilor publice de sănătate și
educație ș.a.a. iar faptul că PUG-ul sau dispozițiile legii impun elaborarea unui plan urbanistic zonal care se
încadrează în aceste capacități stabilite și previzionate în PUG și doar a detaliază aspectele reglementate mai sus
la art. 64 nu se justifică în acest sens ca persoanele vizate să întreprindă astfel de operațiuni care îi prejudiciază și
sunt disproporționate.
Având în vedere cele mai-sus menționate, propunem modificarea alin. (1) și alin. (2) după cum urmează:
(1) Inițierea elaborării planului urbanistic zonal de către persoanele fizice sau juridice interesate, se poate realiza
în următoarele cazuri:
a) în vederea detalierii condițiilor de construire stabilite prin Planul urbanistic general;
b) în condițiile prevăzute de art. 64 din cod;
c) modificarea limitei teritoriului intravilan, aprobat prin Planul urbanistic general, și realizarea unor operațiuni de
urbanizare;
d) parcelarea în 3 sau mai mult de 3 parcele sau comasarea parcelelor în vederea construirii;
e) modificări ale parcelarului existent, sau orice alte modificări funcționale sau de natură juridică petrecute întrun teritoriu, pentru care reglementarea existentă aprobată prin Planul urbanistic general, nu mai poate fi aplicată;
f) proiecte de reconversie funcțională, sau orice alt tip de proiect, care implică derogarea de la prevederile planului
urbanistic general iar prin acesta nu sunt interzise;
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Art. 68 Avizul de oportunitate
(1) Avizul de oportunitate reprezintă actul administrativ prin care primarul sau președintele consiliului județean,
permite demararea procesului de elaborare, avizare și aprobare, în condițiile legii, a planului urbanistic zonal inițiat de
către o persoană fizică sau juridică interesată, în situația în care, prin proiectul de investiție propus, sunt necesare
detalieri, completări sau modificări ale reglementărilor urbanistice aprobate.
(2) Avizul de oportunitate nu este necesar pentru documentațiile de urbanism inițiate de către autoritățile
administrației publice, informațiile care se stabilesc în acesta fiind obligatorii a fi preluate în referatele de aprobare
interne și în certificatele de urbanism emise în scopul elaborări planurilor urbanistice zonale.
(3) Avizul de oportunitate prevăzut la alin. (1) se întocmește de către structura de specialitate, se semnează de către
arhitectul-șef și se emite de către primarul unității administrativ-teritoriale sau președintele consiliului județean.
(4) Președintele consiliului județean emite avizul de oportunitate potrivit prevederilor prevăzute la alin. (1), cu avizul
prealabil al primarului localităților interesate, doar în cazul în care teritoriul reglementat implică cel puțin două unități
administrativ-teritoriale.
(5) Prin avizul de oportunitate se stabilesc următoarele:
a) teritoriul de reglementare și zona de studiu a planului urbanistic zonal;
b) categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți, restricții sau interdicții de urbanism;
c) indicatorii urbanistici obligatorii – limitele minime și maxime;
d) dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilităților;
e) capacitățile de transport admise;
f) modul de construire în raport cu caracterul zonei;

(2) Persoanele fizice sau juridice interesate de inițierea documentației de urbanism având ca scop derogarea de la
reglementările urbanistice aprobate prin planul urbanistic general, se obligă să cedeze domeniului public
suprafețele de teren corespunzătoare realizării obiectivelor de interes public necesar satisfacerii cerințelor de
calitate a vieții, sănătății mediului, siguranței, igienei, infrastructură tehnico-edilitară și de transport ca urmare a
sarcinilor impuse de noua investiție inițiate de acestea.
La alin. (1) considerăm că avizul de oportunitate, după cum și denumirea i-o spune reprezintă actul prin care
autoritatea prealabil elaborării și avizării unui plan urbanistic zonal apreciază oportunitatea investiției din
perspectiva analizei de impact-beneficiu asupra localității, a sarcinii asupra infrastructurii, a obligațiilor puse în
sarcina autorității referitoare la obiectivele de utilitate publică ș.a.a.
Oportunitatea în materia dreptului administrativ reprezintă acea putere discreționară sau drept de apreciere a
autorității publice dar care nu este nelimitată ci se cenzurează atunci când aceasta afectează chiar legalitatea
actelor și astfel s-ar acționa cu exces de putere.
Astfel, avizul de oportunitate în esență constituie acea apreciere justificată și întemeiată a autorității în raport cu
o propunere a unei investiții noi care nu se încadrează în capacitățile asumate și stabilite prin planul urbanistic
general, dar care din perspectiva impactului-beneficiului este oportună sau nu pentru localitate.
Pentru a asigura un cadru predictibil și a securității juridice, modalitate de evaluare a oportunității unei investiții
precum și criteriile trebuie reglementate la nivel de repere pentru a putea pe de o parte autoritatea să-și
întemeieze și justifice în mod legal decizia. De asemenea, trebuie reglementate, ca și în alte cazuri, termene și
proceduri minime pentru îndeplinirea obligațiilor atât de către autorități cât și de către petenți.
Față de acestea, propunem ca art. 68 să se modifice și să aibă următorul conținut:
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g) disfuncționalitățile zonei studiate;
h) încadrarea în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aplicabile zonei;
i) schema planului de acțiune;
j) eventualele condiționări și interdicții legate de protecția mediului și sănătatea populației.
(6) Prin avizul de oportunitate pot fi instituite și alte condiții privind elaborarea planului urbanistic zonal inițiat de către
persoanele fizice sau juridice interesate, inclusiv realizarea unor studii de fundamentare sau de specialitate specifice
necesare planului urbanistic zonal.
(7) Solicitarea de emitere a avizului de oportunitate prevăzut la alin. (1) poate fi respinsă motivat.
(8) Avizul de oportunitate sau respingerea solicitării de emitere constând în comunicarea solicitărilor Comisiei tehnice
de amenajare a teritoriului și urbanism a motivelor respingerii, a clarificărilor/completărilor sau modificărilor soluției
prezentate, după caz, se emite în baza unei solicitări scrise înaintate de către solicitant către structura de specialitate
condusă de către arhitectul-șef, în termen de 30 zile calendaristice de la analizarea documentației în cadrul comisiei
tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.
(9) Solicitarea de emitere a avizului de oportunitate cuprinde:
a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care cuprinde prezentarea obiectivului de investiții, indicatorii
propuși, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecințelor economice și sociale la nivelul unității
teritoriale de referință, categoriile de costuri ce vor fi suportate de solicitant și categoriile de costuri ce vor cădea în
sarcina autorității publice locale;
b) piese desenate, respectiv încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral, cu zona de studiu, conceptul propus – plan
de situație cu prezentarea funcțiunilor, a vecinătăților, modul de asigurare a accesurilor și utilităților, volumetrii,
desfășurate stradale, simulări fotografice, scheme și alte materiale grafice care susțin și argumentează propunerea,
considerate de elaborator ca fiind relevante în analiza oportunității.
(10) Modificarea indicatorilor urbanistici cu respectarea limitei prevăzute la alin. (10) este permisă o singură dată,
indiferent de inițiatorul planului urbanistic zonal.
(11) Modificarea indicatorilor urbanistici prevăzuți în Planul urbanistic general prin intermediul planului urbanistic
zonal conform prevederilor alin. (10) și (11) este supusă taxelor locale stabilite și percepute în condițiile legii.
(12) Trecerea din extravilan în intravilan prin intermediul planului urbanistic zonal și proiectele de dezvoltare imobiliară
realizate în intravilan sunt supuse taxelor locale de echipare stabilite și percepute în condițiile prezentului cod.
(13) Fondurile constituite la nivelul unităților administrativ-teritoriale prin perceperea taxelor de echipare prevăzute la
alin. (12) vor fi utilizate în vederea finanțării lucrărilor necesare realizării infrastructurii de transport, a rețelelor tehnicoedilitare, a infrastructurii educaționale, sociale, de sănătate, culturale, necesare zonei vizate de planul urbanistic zonal.
(14) Autoritățile administrației publice locale pot negocia cu persoana juridică sau fizică care a inițiat planul urbanistic
zonal în scopul modificării indicatorilor urbanistici și pot semna contracte referitoare la finanțarea din fonduri private
a lucrările prevăzute la alin. (13) sau la cedarea unor cote de teren, fiind scutite, în acest caz, de la plata taxelor locale
de echipare prevăzute la alin. (12).
(15) Planurile urbanistice zonale elaborate și aprobate la inițiativa persoanelor fizice sau juridice de drept privat nu pot
viza zonele construite protejate sau sub-zone ale acestora.
(16) În cazul planurilor urbanistice zonale elaborate pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în lista
patrimoniului mondial, inițiativa elaborării planului urbanistic zonal poate aparține autorităților locale, ministerului
responsabil în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor sau Institutului Național al Patrimoniului

Art. 68 Avizul de oportunitate
(1) Avizul de oportunitate reprezintă actul administrativ solicitat prin certificatul de urbanism în condițiile
prevăzute de cod prin care primarul, după caz, președintele consiliului județean avizează posibilitatea inițierii,
elaborării, avizării și aprobării, în condițiile legii, a planului urbanistic zonal în situația în care prin cererea de
emitere a certificatului de urbanism s-a solicitat derogarea de la reglementările stabilite prin planul urbanistic
general și acest lucru nu este interzis prin acesta.
(2) Avizul de oportunitate nu se solicită pentru planul urbanistic zonal inițiat de autoritățile publice locale sau
pentru cel inițiat de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat pentru care elaborarea planului
urbanistic zonal este obligatorie în condițiile art. 48 alin. (7) și art. 64 din cod.
(3) Avizul de oportunitate se întocmește de Arhitectul-Șef după consultarea comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului și urbanism, în condițiile prevăzute de cod și se emite de primarul, după caz, președintele consiliului
județean al autorității competente să aprobe planul urbanistic zonal.
(4) Avizul de oportunitate se emite de președintele consiliului județean pentru planul urbanistic zonal care
reglementează teritoriul a cel puțin două unități administrativ teritoriale, cu avizul prealabil a primarilor unităților
administrativ teritoriale vizate.
(5) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism analizează cererea de emitere a avizului de
oportunitate și propune arhitectului-șef întocmirea acestuia prin care se stabilesc, dar nu limitativ, următoarele:
a) teritoriul de reglementare și zona de studiu a planului zonal;
b) categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți, restricții sau interdicții de urbanism;
c) indicatorii urbanistici obligatorii – limitele minime și maxime;
d) dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilităților;
e) capacitățile de transport admise;
f) modul de construire în raport cu caracterul zonei;
g) disfuncționalitățile zonei studiate și impunerea soluționării acestora;
h) încadrarea în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aplicabile zonei;
i) schema planului de acțiune cu etapizarea și prioritizarea investițiile de utilitate publică în condițiile prevăzute de
cod ;
j) eventualele condiționări și interdicții legate de protecția mediului și sănătatea populației;
k) lista avizelor ce trebuie obținute de la autoritățile, instituțiile, organismele și operatorii economici interesați;
(6) Dacă în cadrul analizei comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism documentația este una
complexă și se impun anumite studii de specialitate aprofundate, prin avizul de oportunitate pot fi instituite și alte
condiții privind elaborarea planului urbanistic zonal inițiat de către persoanele fizice sau juridice interesate, inclusiv
realizarea unor studii de fundamentare sau de specialitate specifice necesare planului urbanistic zonal.
(7) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism emite propuneri și recomandări de emitere sau de
respingere a cererii arhitectului-șef care se însușesc de acesta și se transmit emitentului avizului de oportunitate
care poate decide:
a) dacă propunerea arhitectului-șef este favorabilă să emită avizului de oportunitate cu avizul prealabil al
secretarului unității administrativ teritoriale;
b) dacă propunerea arhitectului-șef este de respingere să:
1. emită avizul de oportunitate dacă are avizul secretarului unității administrativ teritoriale;
2. să respingă întemeiat și motivat dacă avizul secretarului unității administrativ teritoriale este negativ.
(8) Avizul de oportunitate, după caz, respingerea cererii se emit în termen de 30 de zile de la depunerea
documentației complete, considerată a fi completă după depunerea completărilor solicitate de comisia tehnică de
amenajare a teritoriului și urbanism, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare aprobat potrivit legii,
de către primarul unității administrativ teritoriale, după caz, președintele consiliului județean.
(9) Față de avizul de oportunitate, după caz, răspunsul de respingere a cererii, beneficiarul se poate adresa
instanței de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea
decăderii.
(10) Solicitarea de emitere a avizului de oportunitate cuprinde:
a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care cuprinde prezentarea obiectivului de investiții, indicatorii
propuși, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecințelor economice și sociale la nivelul unității
teritoriale de referință, categoriile de costuri și lucrări ce vor fi suportate de solicitant și categoriile de costuri și
lucrări ce vor cădea în sarcina autorității publice locale;
b) piese desenate, respectiv încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral, cu zona de studiu, conceptul propus –
plan de situație cu prezentarea funcțiunilor, a vecinătăților, modul de asigurare a accesurilor și utilităților,
volumetrii, desfășurate stradale, simulări fotografice, scheme și alte materiale grafice care susțin și argumentează
propunerea, considerate de elaborator ca fiind relevante în analiza oportunității.
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(11) Derogarea de la reglementările urbanistice prin propunerea planului urbanistic zona se poate face o singură
dată, orice derogare ulterioară prin alt plan urbanistic zonal se va raporta la reglementarea inițială din planul
urbanistic general.
(12) Introducerea în intravilan a terenurilor din extravilan se poate realiza prin plan urbanistic zonal doar la
inițiativa autorității publice locale și este supusă taxelor prevăzute de lege și prezentul cod.
(13) Cu acordul expre al inițiatorului persoană fizică sau juridică de drept public sau privat a planului urbanistic
zonal, își poate asuma pe propria răspundere și cheltuială investițiile ce ar putea fi puse în sarcina autorității
publice, precum și ce posibilitatea ca măsură complementară cedarea unor părți de teren. În această situația,
persoana este scutită de taxele aferente echipărilor edilitare.
(14) Planurile urbanistice pentru zone construite protejate pot fi modificate în tot sau în parte doar la inițiativa
autorității publice locale în condițiile prezentului cod.
Ca și în cazul regulamentului local aferent PUG așa cum a fost făcută observația și propunerea de la art. 50 alin.
(8) regulamentul locale aferent PUZ trebuie să urmeze aceleași principii și considerent. Astfel, alin. (5) se modifică
după cum urmează:

Art. 69 Conținutul planului urbanistic zonal
(5) Regulamentul local de urbanism este piesa de bază în aplicarea planului urbanistic zonal, care detaliază sub formă
de prescripții reglementările urbanistice și limitele și interdicțiile de urbanism ale planului urbanistic zonal.
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(7) Planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice propuse prin planul urbanistic zonal
evidențiază acțiunile, denumirea investițiilor, valoarea estimată a acestora, sursele posibile de finanțare, etapizarea
realizării investițiilor, stadiul implementării acestora la momentul realizării programului și părțile responsabile de
implementare.

Art. 70 Studii de fundamentare pentru elaborarea planului urbanistic zonal
(1) Pentru elaborarea planului urbanistic zonal se elaborează cel puțin următoarele studii de fundamentare:
a) studiul de soluție pentru infrastructura tehnico-edilitară, circulații și transporturi;
b) studiul privind circulația terenurilor.
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Secțiunea a 4-a Planul urbanistic pentru zone protejate de interes național

(5) Regulamentul local de urbanism este act administrativ normativ și prin intermediul lui se stabilesc norme de
reglementare a modului de utilizare a teritoriului și de construire. Normele stabilite prin regulamentul local de
urbanism sunt de ordin prohibitiv și onerativ și de strictă interpretare. În cadrul regulamentului local de urbanism
se stabilesc reguli stricte de utilizare a teritoriului și de construire și sancțiuni pentru nerespectarea acestora,
precum și organele locale competente să constate și sancționeze.
De asemenea, se aplică aceleași considerente menționate la art. 50 alin. (9) și pentru PUZ sunt valabile, urmând
ca alin. (7) să se modifice după cum urmează:
(7) Planul de acțiune reprezintă documentul care definește parcursul pentru implementarea și programul de
investiții publice propuse prin planul de urbanism general evidențiază acțiunile, denumirea investițiilor, valoarea
estimată a acestora, sursele posibile de finanțare, etapizarea realizării investițiilor, stadiul implementării acestora
la momentul realizării programului și părțile responsabile de implementare. Prin Planul de acțiune se stabilesc și
măsurile și mijloacele de despăgubire, după caz, compensare față de persoanele afectate de obiectivele sau
servituțile de utilitate publică, cu respectarea principiului justei și prealabile despăgubiri
Considerăm că studiile de fundamentare minimale nu sunt suficiente pentru a putea fundamenta atât cerințele
comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, implicit avizul de oportunitate cât și ulterior în etapa de
avizare a planului urbanistic zonal, iar acestea ar trebuie extinse cel puțin pentru a acoperi domenii esențiale ce
constituie o preocupare stringentă a autorității publice și a satisfacerii interesului public. Astfel, propoune
completarea alin. (1) după cum urmează:
(1) Pentru elaborarea planului urbanistic zonal se elaborează cel puțin următoarele studii de fundamentare:
a) studiul de soluție pentru infrastructura tehnico-edilitară, circulații și transporturi;
b) studiul privind circulația juridică a terenurilor;
c) studii de trafic;
d) studii de însorire;
e) studii geotehnice;
f) după caz, studii istorice și cercetări arheologice;
g) studii de impact în funcție de specificul teritoriului reglementat.
Art. 74 se va corela cu propunerile făcute din perspectiva PUZ-ului care are ca efect modificarea sau derogarea,
așa cum acestea au fost expuse la art. 59-60.
Considerăm că titlul secțiunii precum și reglementările ulterioare trebuie să abordeze instrumentul operațional
PUZ din perspectiva atât a zonelor construite protejate cât și a zonelor protejate și că cele dintâi nu trebuie lăsate
în afara codului, respectiv în reglementarea prevăzută de Legea nr. 5/2000. Deși aceste instrumente sunt
preponderent specifice domeniului protejării monumentelor istorice, ele sunt în esențe documentații de
urbanism și trebuie tratate în cadrul prezentului cod.
În acest sens, propunem modificarea titlului secțiunii a 4-a după cum urmează:
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Art. 75

Secțiunea a 4-a Planul urbanistic pentru zone construite protejate și zone de protecție
Considerăm că înaintea art. 75 trebuie adăugate două articole care să reglementeze specific planul urbanistic
pentru zone construite protejate și planul urbanistic zone protejate.
Propunem introducerea a două articole cărora le vom aloca câte un indice pentru coerența urmăririi documentului
în propunerile ulterioare, după cum urmează:
ASOCIAȚIA PENTRU DREPTUL URBANISMULUI – ADU

741 Planul urbanistic pentru zone construite protejate
(1) Zonele și ariile unde se identifică valori de patrimoniu cultural se delimitează, reglementează și se instituie ca
zone construite protejate prin planul urbanistic pentru zone construite protejate.
(2) Prin planul urbanistic pentru zone construite protejate se identifică pe baza planului de amenajare a teritoriului
național secțiunea 3 – subsecțiunea 1, a listei monumentelor istorice, a repertoriului arheologic național și a
planului urbanistic general ariile cu valori de patrimoniu, se delimitează cadastral și se reglementează reguli stricte
și restrictive prin care se instituie zone de protecție pentru asigurarea conservării, protejării și valorificării
patrimoniului cultural construit.
(3) Obiectivele urmărite prin planurile urbanistice pentru zone construite protejate sunt:
a) evidențierea rolului de catalizator al zonelor respective pentru dezvoltarea urbană, teritorială și regională;
b) asigurarea continuității fizice, funcționale și spirituale a cadrului construit din localități și stimularea interesului
economic și cultural pentru utilizator;
c) protejarea și punerea în valoarea a monumentelor istorice, a zonelor arheologice și a ansamblurilor
arhitecturale și urbanistice cu valoarea istorică, memorială, după caz, identitară deosebite, precum și a contextului
și caracteristicilor care conturează semnificația lor istorică;
(4) Prin planul urbanistic pentru zone construite protejate se urmărește:
a) stabilirea direcțiilor și prioritățile de dezvoltare logică a zonelor locale luate în considerare, raportate la
dezvoltările localității în ansamblul ei;
b) reglementarea modului specific și precis de utilizare a terenurilor și construcțiilor cuprinse în perimetrele zonelor
respective;
c) stabilirea condițiilor și exigențelor de realizarea și conformare a construcțiilor noi, intervențiilor pe construcțiile
existente, amenajărilor peisagistice, conformarea, dotarea și mobilarea spațiului urban, circulația juridică a
terenurilor și operațiunile urbanistice realizate.
(5) Planul urbanistic pentru zone construite protejate se inițiază și elaborează în cazul valorilor de patrimoniu de
interes local de autoritățile publice locale, iar în cazul valorilor de patrimoniu de interes național de ministerul
responsabil cu protejarea monumentelor istorice sub coordonarea ministerului responsabil cu amenajarea
teritoriului, urbanismului și construcțiilor.
(6) Planurile urbanistice pentru zone construite protejate se aprobă de consiliile locale conform competențelor
stabilite în prezentul cod.
(7) Conținutul planului urbanistic pentru zone construite protejate este format din piese scrise și desenate după
cum urmează:
a) piese scrise:
1. Studiu istoric, după caz, arheologic;
2. Obligațiile de folosință în cazul monumentelor istorice;
3. Regulamentul local aferent cu prescripții prohibitive și onerative detaliate și clare, cu indicarea materialelor
folosite la finisajele exterioare, structura de acoperire, modalitatea de realizare a împrejmuirilor, modalitatea și
materialele folosite la realizarea căilor de circulații pietonale și auto, reguli cu privire la pozarea infrastructurii
tehnico-edilitare precum și a echipamentelor complementare (firide, contoare, cabluri, conducte), reguli cu privire
la dotările și mobilierul urban și a iluminatului public, modalități de informare turistică.
4. planul de acțiuni pentru implementarea programelor, proiectelor și măsurilor de conservare, protejare și
valorificare a patrimoniului cultural construit.
b) piese desenate:
1. planul de încadrare în localitate și în planul urbanistic general;
2. planul cu marcarea și delimitarea monumentelor istorice;
3. limite cadastrale ale siturilor arheologice;
4. marcarea vegetației protejate;
5. fotomontaje, desfășurate și profile stradale;
6. tipologii de realizare specifică a împrejmuirii pe aliniament;
7. marcarea zonelor asupra cărora se pot realiza inserții de construcții noi precum și configurarea arhitecturalvolumetrică.
(8) Elaborarea planului urbanistic pentru zone construite protejate se realizează cu participarea următoarelor
autorități publice centrale și locale și persoane interesate:
a) ministerul responsabil pentru protejarea monumentelor istorice;
b) ministerul responsabil cu amenajarea teritoriului, urbanismului și construcțiilor;
c) autoritatea publică locală pe teritoriul căreia se realizează planul urbanistic pentru zone construite protejate,
după caz autoritatea județeană dacă se realizează pe teritoriul a cel puțin două unități administrativ teritoriale;
d) organizațiilor profesionale în domeniul arhitecturii și urbanismului;
e) organizațiile nonguvernamentale care au ca scop și obiective protejarea patrimoniului;
ASOCIAȚIA PENTRU DREPTUL URBANISMULUI – ADU

f) titularii drepturilor de proprietate asupra imobilelor incluse în zona reglementată de planul urbanistic pentru
zone construite protejate;
(9) Metodologia de inițiere, elaborare, avizare, informare, consultare, aprobare, actualizare și modificare a
planului urbanistic pentru zone construite protejate precum și conținutul cadru al acestuia detaliat față de
dispozițiile prezentului cod, se aprobă prin ordin comun al ministerului responsabil cu amenajarea teritoriului,
urbanismului și construcțiilor și al ministerului responsabil cu protejarea monumentelor istorice.
742 Planul urbanistic pentru zone de protecție
(1) Pentru imobilele clasate ca monumente istorice și înscrise în lista monumentelor istorice care nu fac parte dintrun ansamblu și nu pot constitui alături de alte elemente arhitecturale sau urbanistice din proximitate o zonă
construită protejată, se va institui zonă de protecție prin planul urbanistic zone de protecție.
(2) Planul urbanistic pentru zone de protecție de inițiază, elaborează, avizează, aprobă și modifică în aceleași
condiții prevăzute pentru planul urbanistic pentru zone construite protejate.
(3) Metodologia prevăzută la art. 741 alin. (9) va cuprinde și dispoziții referitoare la planul urbanistic zone de
protecție.
Dispozițiile prevăzute în proiect la art. 75 se mențin cu următoarele modificări:
La alin. (1) lit. e) se va modifica după cum urmează:
e) organizațiile nonguvernamentale care au ca scop și obiective protejarea patrimoniului;
lit. f) se modifică după cum urmează:
f) organizațiile profesionale în domeniul arhitecturii și urbanismului;
Considerăm că această secțiune nu-și are rostul având în vedere că studiile de fundamentare au fost tratate la art.
70.
După cum am precizat și în textele de mai sus, pentru asigurarea aplicării pe verticală a reglementărilor din punct
de vedere ierarhic de la nivel național la nivel local, de la documentațiile de amenajare a teritoriului la cele de
urbanism, trebuie implementat instrumentul porte à la connaissance, care poate fi reprezentat de Instituția
Prefectului. În acest sens, documentațiile de amenajare a teritoriului de sub planul de amenajare a teritoriului
național până la planurile urbanistice zonale trebuie corelate și integrate, activitate care se realizează prin
autoritatea care deține toate informațiile de la nivel național, respectiv guvernul prin ministerele responsabile,
implicit prin reprezentantul guvernului în teritoriu, Prefectul.
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Secțiunea a 6-a – Studii de fundamentare
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Art. 80 Avizarea integrată a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism
În vederea asigurării unui proces de avizare integrat și pentru parcurgerea eficientă a procesului de elaborare și
aprobare, documentațiile de amenajarea teritoriului și documentațiile de urbanism se avizează exclusiv pe bază de
avize unice stabilite la nivel central / județean / local, fiind interzisă solicitarea altor avize și acorduri cu excepția
procedurii de evaluare strategică de mediu care se realizează separat, în condițiile legislației specifice.

41

42

Art. 82 Comisia națională de avizare unică documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism

Așadar, atât în etapa de elaborare cât și în cea de avizare și aprobare, documentațiile trebuie avizate pentru
respectarea conformității și corelării pe verticală de către Prefect.
Pentru aceste motive, propunem modificarea art. 80 după cum urmează:
Art. 80 Avizarea integrată a documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism
(1) În vederea corelării pe verticală cu documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ierarhic superioare
și pentru parcurgerea eficientă a procesului de elaborare și aprobare, documentațiile de amenajarea teritoriului
și documentațiile de urbanism se avizează pentru conformitate și corelare de Instituția Prefectului teritorial
competent, pe baza metodologie aprobată prin ordin al ministrului responsabil cu amenajarea teritoriului,
urbanism și construcții.
(2) În vederea asigurării unui proces de avizare integrat și pentru parcurgerea eficientă a procesului de elaborare
și aprobare, documentațiile de amenajarea teritoriului și documentațiile de urbanism se avizează exclusiv pe bază
de avize unice stabilite la nivel central / județean / local, fiind interzisă solicitarea altor avize și acorduri cu excepția
procedurii de evaluare strategică de mediu care se realizează separat, în condițiile legislației specifice.
Ca și în cazul art. 36 alin. (1) precum și art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) și art. 81 alin. (3) prin cod se menționează
așa numitul „consorțiu administrativ” ce este acesta, cum funcționează, care este temeiul legal și ce competențe
au? În cuprinsul codului nu este definit consorțiul administrativ.
Nu înțelegem în ce se constituie un asemenea consorțiu și ce atribuții și competențe are, precum nici forma de
organizare și funcționare.
În opinia noastră înființarea unei asemenea comisii este binevenită atât din perspectiva eficienței și eficacității
proceselor de elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism cât și a
asigurării conformității acestora. Însă, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2000 soluțiile legislative trebuie
temeinic fundamentate, iar acest lucru se realizează în baza unor studii de impact și a unor evaluări preliminare.
În conținutul documentelor puse la dispoziție pentru dezbatere publică nu s-a putut identifica nici studiul de
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Art. 86

impact și nici evaluarea preliminară pe baza cărora să se fundamenteze soluțiile propuse, respectiv înființarea,
organizarea și funcționarea unor asemenea comisii. Mai mult, se ridică întrebarea dacă autoritățile vizate au
capacitatea administrativă de a înființa, organiza și funcționa aceste comisii.
Având în vedere aceste aspecte, pentru a putea avea o imagine clară și temeinică asupra soluției legislative
propusă se reclamă realizarea și comunicarea celor două tipuri de documente prevăzute de lege.
Considerăm că modalitatea de vot pentru emiterea avizului unic prevăzută la art. 86 nu este relevantă în sensul
în care membrii comisiei sunt pe specialități, fiecare acoperind o problematică dedusă în documentația de
urbanism, iar decizia pe un domeniu specific nu poate fi complinită de deciziilor altor membri din domenii diferite.
Astfel, avizul unic trebuie să reflecte întocmai punctul de vedere al fiecărei părți implicată din perspectiva
domeniului de specialitate și nicidecum o decizie bazată pe majorități. În acest sens, avizul unic trebuie conceput
ca acel punct de vedere emis de comisia compusă din membri pe categorii de specialitate, prin care se confirmă
îndeplinirea condițiilor din punctul de vedere al specificității fiecărui domeniu.
Considerăm că în lumina Recursului în interesul legii al Înaltei curți de casație și justiției, admis prin Decizia nr.
13/2013 materia urbanismului și construcțiilor, așa cum a fost reglementat și în normele următoare aferente, nu
poate intra sub incidența procedurii tacite. Procedura tacită poate interveni acolo unde este necesară doar
îndeplinirea unei formalități pe care o îmbracă o decizie ce nu implică un aport de expertiză ci doar o „ratificare”
a deciziei sau propunerii unui for deliberativ de expertiză. În acest sens, aprobarea tacită va îmbrăca acea formă
prin care în prealabil există o manifestare de voință a unui for decizional dar care încă nu a putut fi conformată în
condițiile legii.
Considerăm că reglementarea funcției așa cum s-a făcut este doar o preluare a reglementărilor din Legea nr.
350/2001 și nu acoperă problemele de funcționare, eficiență și eficacitate pe care administrația le întâmpină în
prezent.
Propunem ca această funcție să fie riguros reconsiderată și stabilite în mod clar și fără echivoc condițiile de
ocupare, atribuții, condiții de delegare, întrucât în forma propusă funcția poate fi asigurată de orice în situațiile
de excepție ceea ce golește de conținut realul obiectiv pentru care este înființată și funcționează o asemenea
instituție.
În acest sens, propune modificarea art. 120 după cum urmează:
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Art. 120 Funcția de arhitect-șef

Art. 120 Funcția de Arhitect-Șef
(1) Funcția de arhitect-șef este ocupată de un funcționar public cu statut special, și se exercită în condițiile
prezentului cod și ale legislației specifice privind regimul incompatibilităților și al conflictului de interese, având
formația profesională de arhitect sau urbanist cu master ori studii postuniversitare în domeniul amenajării
teritoriului, urbanismului sau arhitecturii.
(2) Funcția de arhitect-șef se ocupă prin concurs și de persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1)
și cele prevăzute în legislația specifică ocupării funcțiilor publice cu statut special.
(3) Arhitectul-Șef reprezintă autoritatea publică tehnică în domeniul amenajării teritoriale, urbanismului și
arhitecturii și nu poate fi subordonat unui alt funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al asocierii de
dezvoltare intercomunitară, al președintelui consiliului județean sau al primarului, indiferent de tipul structurii de
specialitate organizat la nivelul administrației, respectiv direcție generală, direcție, serviciu, compartiment, birou.
(4) Arhitectul-șef emite avize de specialitate și semnează pentru conformitate tehnică actele administrative emise
de autoritățile publice în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.
(5) Arhitectul-șef răspunde exclusiv pentru conformitate tehnică a actelor prevăzute la alin. (4).
(6) În situația în care la nivelul unei unități administrativ teritorială sau subdiviziune a acesteia nu se poate
organiza instituția Arhitectului-Șef, pentru motive de capacitate administrativă sau pentru nepromovarea
concursului de ocupare a funcției, până la organizare atribuțiile se vor realiza în cazul unităților administrativ
teritoriale de Arhitectul-șef din structura de specialitate a consiliului județean, iar în cazul subdiviziunilor
administrativ teritoriale de Arhitectul-Șef din structura de specialitate a primarului unității administrativ teritorială
din care face parte subdiviziunea.
(7) Arhitectul-șef al municipiului București, precum și arhitecții-șefi ai sectoarelor municipiului București se
organizează și funcționează în condițiile prevăzută de prezentul cod.
(8) în situația prevăzută la alin. (6) funcția de arhitect-șef a sectorului municipiului București se va îndeplini de
arhitectul-șef al municipiului București, iar în situația în care la nivelul municipiului București nu se poate organiza
funcția de arhitect-șef ca urmare a nepromovării concursului de ocupare, până la momentul la care se îndeplinește
condiția funcția de Arhitect-Șef este exercitată de conducătorul structurii de specialitate în domeniul amenajării
teritoriului, urbanismului și construcțiilor din cadrul ministerului responsabil cu activitatea de amenajare a
teritoriului, urbanismului și construcțiilor.
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Art. 136 Atribuțiile Registrului Urbaniștilor din România
a) elaborează și adoptă regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a
teritoriului și documentații de urbanism și regulamentul referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor
din România, cu avizul ministerului responsabil în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;
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Art. 139 Nulitatea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism
(4) În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protecția mediului este interzisă schimbarea destinației
terenurilor prevăzute ca spații verzi în documentațiile de urbanism, indiferent de regimul juridic al acestora.
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Art. 197 Schimbarea destinației spațiilor verzi
(1) Este interzisă schimbarea destinației spațiilor verzi, indiferent de titularul dreptului de proprietate asupra spațiului
verde.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), este permisă schimbarea destinației spațiilor verzi în vederea realizării unor
lucrări de interes public sau de utilitate publică.
(3) În situația prevăzută la alin. (2), titularul dreptului de proprietate publică asupra spațiului verde a cărui destinație
este schimbată în vederea executării de lucrări de interes public sau de utilitate publică, este obligat în termen de 2 ani
de la schimbarea destinației spațiului verde, la amenajarea unui nou spațiu verde în suprafață cel puțin egală cu spațiul
verde a cărui destinație a fost schimbată.

(9) În cazul nepromovării concursului de ocupare a funcției de arhitect-șef în condițiile prevăzute de lege,
autoritatea este obligată ca în termen de 30 de zile de la afișarea rezultatelor să reorganizeze concurs în aceleași
condiții prevăzute pentru ocuparea funcției de arhitect-șef. Autoritatea este obligată să respecte procedura de
reorganizare în termenii prevăzuți de prezentul cod de ori de câte ori este necesar până se îndeplinește condiția
promovării examenului de ocupare a funcției.
(10) Arhitectul-șef în emiterea avizelor de conformare tehnică a actelor din materia amenajării teritoriului,
urbanismului și construcțiilor este sprijinit de comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.
În materia răspunderii profesionale legislația actuală nu reglementează și modalitatea pierderii dreptului de
semnătură pentru situațiile în care planurile de amenajare a teritoriului și urbanism sunt anulate în instanță
pentru nelegalitate. Or, semnătura urbanistului pe planuri este atestarea conformității legale și tehnice a
documentației, iar anularea pentru nelegalitate constituie răspundere profesională.
În acest sens, propunem completarea lit. a) după cum urmează:
a) elaborează și adoptă regulamentul privind dobândirea și pierderea dreptului de semnătură pentru documentații
de amenajare a teritoriului și documentații de urbanism și regulamentul referitor la organizarea și funcționarea
Registrului Urbaniștilor din România, cu avizul ministerului responsabil în domeniul amenajării teritoriului,
urbanismului și construcțiilor;
Pentru aceleași considerente de la art. 197 alin. (1) destinația trebuie definită în corpul actului normativ, în caz
contrar termenul este folosit greșit, acesta având alt înțeles.
În ceea ce privește aplicarea OUG nr. 195/2005 aceasta este o normă generală iar pentru terenurile aflate în
intravilan se aplică Legea nr. 24/2007 fiind lege specială. Conform principiului specialia generalibus derogant, alin.
(4) încalcă acest principiu.
Considerăm că alin. (1) în situația terenurilor proprietate privată încalcă dreptul de proprietate din perspectiva
atributului de folosință și este neconstituțional având în vedere că reglementarea este excesivă în raport cu
obiectul urmărit și având în vedere că autoritatea are la îndemână instrumentul exproprierii pentru cauză de
utilitate publică.
În acest sens, alin. (1) trebuie reformulat astfel încât prevederile sale să nu contravină prevederilor Constituției
României, respectiv art. 44.
De asemenea, în cuprinsul proiectului de cod nu este definită noțiunea de destinație. Or, conform Ordinului nr.
534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, pct. 7, terenurile se împart
în destinații precum: agricol, forestier, sub ape, intravilan, special.
Conform dispozițiilor Legii nr. 24/2000 actul normativ trebuie să definească concepte și noțiuni atunci când sensul
lor este altul decât cel folosit în dreptul comun, în cazul de față fiind Ordinul sus-menționat emis în temeiul Legii
nr. 7/1996.
pentru aceste motive propunem modificarea alin. (1) după cum urmează:
(1) Este interzisă schimbarea funcțiunii de spații verzi pentru terenurile aflate în domeniul public al statului sau
proprietate privată a statului. Pentru terenurile proprietăți private reglementate ca spații verzi la data adoptării
prezentului cod, acestea se vor expropria pentru cauză de utilitate publică în condițiile Legii nr. 255/2010.
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Art. 200. Zonele de urbanizare/ dezurbanizare
(1) Zonele de urbanizare sunt zone care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului sau prin planurile urbanistice
generale sunt prevăzute a fi introduse în intravilanul localităților, fiind definite totodată reglementările urbanistice
privind echiparea acestor zone cu infrastructură publică de acces și rețele edilitare.
(2) Zonele de dezurbanizare sunt zone care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului sau prin planurile
urbanistice generale, sunt prevăzute în vederea ieșirii din intravilanul localităților pentru a fi trecute în extravilan sau
zone care sunt supuse de-densificărilor masive în zonele urbane aflate în declin.
Art. 208 Parcelarea
(1) Parcelarea este operațiunea urbanistică de divizare a unui imobil în trei sau mai multe parcele, în vederea realizării
de construcții noi.
(2) În situația în care planul urbanistic general nu conține condițiile minime în vederea realizării parcelării, autoritatea
administrației publice locale solicită, în condițiile legii, elaborarea unui plan urbanistic zonal.
(3) Parcelarea se diferențiază de dezmembrarea unui teren care reprezintă o operațiune cadastrală de micșorare a
întinderii unui imobil potrivit art. 879 din Noul Cod Civil, fiind posibilă și în alte scopuri decât în vederea construirii.
(4) Parcelarea se realizează cu solicitarea și emiterea prealabilă a certificatului de urbanism, indiferent de numărul
parcelelor rezultate.

Considerăm că pentru corelare, coerență, eficiență și eficacitate atât în ceea ce privește reglementarea
documentațiilor de urbanism și cât și din perspectiva resurselor alocate pentru activitatea de urbanism ca atât
pentru operațiunea de urbanizare cât și pentru cea de dezurbanizare acestea să se poată realiza și prin planuri
urbanistice zonale inițiate de autoritățile publice locale.
În acest sens, alineatele (1) și (2) să se modifice în mod corespunzător.
Având în vedere că la nivelul localităților în intravilan se regăsesc zone destructurate formate din foste parcele
agricole, precum și a faptului că procesul privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile
preluate abuziv în perioada comunistă nu s-a încheiat, se impune ca pentru realizarea unei dezvoltări urbane
coerente, eficiente și cu resurse minime modelul prevăzut în cazul parcelării terenurilor agricole din extravilan să
fie preluat și în cazul parcelării urbane ca operațiune imanentă dezvoltării și regenerării urbane.
În acest sens, prin prezentul cod parcelarea ca operațiune urbană să constituie obiectiv de utilitate publică pentru
următoarele motive:
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(5) Actele juridice încheiate în vederea realizării unei operațiuni de parcelare realizată cu nerespectarea dispozițiilor
prevăzute la alin. (3), sunt lovite de nulitate.
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul realizării de lucrări inginerești, nu este obligatorie solicitarea și
emiterea certificatului de urbanism pentru operațiuni cadastrale.
Art. 209 Condiții aplicabile parcelărilor
(1) Imobilele rezultate în urma operațiunii de parcelare vor respecta reglementările urbanistice aprobate prin
documentațiile de urbanism existente pentru zona supusă parcelării.
(2) Parcelarea imobilelor se poate realiza doar în condițiile în care se asigură fiecărei parcele rezultate, racordare la
rețelele tehnico-edilitare, accesul direct sau indirect la drumurile publice precum și accesul la servicii și echipamente
publice.
(3) În funcție de regimul imobilului supus parcelării, certificatul de urbanism pentru operațiuni cadastrale conține și
alte condiții în scopul realizării operațiunii parcelării în conformitate cu reglementările urbanistice aplicabile.
Art. 210 Limite specifice aplicabile operațiunii de parcelare
(1) Parcelarea terenurilor din cadrul intravilanului unităților administrative-teritoriale nu se poate realiza în absența
unor reglementări urbanistice care să stabilească categoria de folosință și modul de utilizare a imobilelor.
(2) În aplicarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care prin Planul urbanistic general nu a fost stabilită
categoria de folosință și modul de utilizare a imobilului, autoritatea administrației publice locale competentă
condiționează realizarea operațiunii de parcelare de elaborarea și aprobarea unui plan urbanistic zonal.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010 sunt de utilitate publică lucrările privind drumurile, amenajarea
de spații verzi, proiecte de regenerare a fostelor zone industriale și proiecte de regenerare urbană inițiate de
autoritatea centrală. Față de acestea, în planificarea teritorială și spațială obiectivele cuprinse în Legea nr.
255/2010 nu sunt suficiente pentru asigurarea operabilității planurilor strategice și operaționale. În situația în
care nu ne aflăm într-o fostă zonă industrială iar autoritatea centrală nu intenționează să implementeze un proiect
de regenerare urbană, doar obiectivele privind infrastructura de transport și spațiile verzi nu sunt suficiente
pentru a regenera/reconfigura o zonă urbană în vederea asigurării unei dezvoltări coerente, eficiente și durabile.
Chiar și în situația în care se stabilesc culoarele de expropriere pentru realizarea infrastructurii de transport și a
spațiilor verzi, reconfigurarea limitelor cadastrale ale imobilelor nu se poate realiza fără acordul expres al
titularilor dreptului de proprietate. Or, în această situație planurile devin inoperabile și sunt împiedicate pe cale
judiciară.
Astfel, se impune ca operațiunea urbană de parcelare să fie reglementate ca obiectiv de utilitate publică pentru
ca autoritățile publice locale să poată realiza proiecte de dezvoltare urbană coerente și operabile.
Având în vedere cele precizate, propune ca parcelarea să fie reglementată și ca fiind cauză de utilitate publică.

Având în vedere RIL-ul admis al ICCJ prin Decizia nr. 25/2017 se reclamă ca prin proiectul de cod să se
reglementeze expres că certificatul de urbanism este act administrativ premergător de informare.
În acest sens, propunem modificarea alin. (1) după cum urmează:
Art. 235 Certificatul de urbanism
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatea administrației publice locale asigură
informarea solicitantului cu privire la reglementările, permisiunile și restricțiile în vigoare stabilite prin documentațiile
de amenajare a teritoriului și de urbanism și prin actele normative incidente.
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(3) În funcție de scopul solicitării, Certificatul de urbanism se clasifică în:
a) certificat de urbanism pentru informare;
b) certificat de urbanism pentru operațiuni cadastrale;
c) certificat de urbanism pentru construire/desființare pentru clădiri;
d) certificat de urbanism pentru construire/desființare de lucrări inginerești.

(1) Certificatul de urbanism este actul administrativ premergător de informare prin care autoritatea administrației
publice locale asigură informarea solicitantului cu privire la reglementările, permisiunile și restricțiile în vigoare
stabilite prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și prin actele normative incidente.
Pentru corelare și coerență considerăm cp alin. (3) trebuie completat după cum urmează:
(3) În funcție de scopul solicitării, Certificatul de urbanism se clasifică în:
a) certificat de urbanism pentru informare;
b) certificat de urbanism pentru operațiuni cadastrale;
c) certificat de urbanism pentru operațiuni urbanistice;
d) certificat de urbanism pentru aviz de oportunitate;
c) certificat de urbanism pentru construire/desființare pentru clădiri;
d) certificat de urbanism pentru construire/desființare de lucrări inginerești.

Art. 236
(9) Prin excepție, pentru imobilele neînscrise în aplicația Imobile a ANCPI – sistem e-Terra, certificatul de urbanism
pentru informare se solicită în baza extrasului de carte funciară al imobilului actualizat la zi sau a unui plan de încadrare
în zonă cu localizarea exactă imobilului, fără a fi necesară viza Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
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Art. 337 Măsuri dispuse de organele de control cu privire la construcțiile realizate cu nerespectarea prevederilor legale
(1) Organul de control care a sancționat contravențional fapta de a se executa lucrări de construcții fără autorizație sau
cu încălcarea dispozițiilor acesteia, potrivit prezentului cod, pe lângă oprirea executării lucrărilor, are obligația de a
dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației, sau de desființare a lucrărilor
executate fără autorizație, într-un termen pe care îl va stabili prin procesul-verbal.
(2) În vederea realizării prevederilor alin. (1), potrivit legii, autoritatea administrației publice competentă să emită
autorizația de construire/desființare are obligația de a analiza modul în care construcția corespunde reglementărilor
din documentațiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament, urmând să dispună, după caz, menținerea sau
desființarea construcțiilor realizate fără autorizație sau cu încălcarea prevederilor acesteia.
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Art. 338 Construcțiile executate fără autorizație de construire pe imobile aparținând domeniului public sau privat al
statului și al unităților administrativ-teritoriale
(1) Prin excepție de la prevederile art. 369, construcțiile executate fără autorizație de construire pe imobile aparținând
domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile și amenajările cu caracter provizoriu executate pe imobile

Considerăm că prevederea nu este coerentă întrucât dacă imobilul nu este intabulat în mod evident nu se poate
emite extras de carte funciară deoarece nu este deschisă o astfel de carte funciară. Dacă ar fi avut carte funciară
ar fi însemnat că este intabulat. Norma nu are sens.
Nu am putut identifica termenul de emitere a certificatelor de urbanism. Or acest lucru nu este admisibil.
La alin. (1) considerăm că atât măsurile cât și termenele de conformare nu trebuie dispuse de organul de control
care nu are poate avea o asemenea competență și poate fi chiar discreționară. Acestea ar trebui stabilite de
autoritatea competentă să emită autorizația de construire prin instituția Arhitectului-Șef ca autoritate tehnică în
domeniu.
La alin. (2) în situația în care se dispune menținerea construcției cum se conformează în drept construcția
menținută? Nu este reglementat dacă aceasta reprezintă o modificare de temă sau o intrare în legalitate. Acest
aspect este relevant din perspectiva faptului că între situația de fapt și cea de drept va exista o neconcordanță
pentru a cărei perfectare nu este reglementată modalitate. De asemenea, măsura menținerii fără a fi perfectată
printr-o autorizație ar încălca dispozițiile legale întrucât în procesul de obținere a autorizației de construire există
etapa de avizare, iar menținerea construcției trebuie conformată cu punctele de vedere ale entităților interesate
avizatoare.
Nu înțelegem corelarea excepției prevăzută la art. 338 alin. (1) respectiv cea de la dispozițiile art. 369 din cod.
Alin. (1) stabilește procedura de desființare pentru construcțiile executate fără autorizație de construire pe
imobile aparținând domeniului public sau privat al statului și al UAT-urilor. Or, art. 369 se referă la:
Art. 369 Definirea condițiilor de performanță din punct de vedere al securității la incendiu
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aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale pot fi desființate pe cale administrativă
de autoritatea administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află construcția, fără emiterea
unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului.
Cu privire la alin. (3) considerăm că restrângerea în timp a dreptului de a formula acțiunea încalcă dispozițiile art.
21 alin. (2) din Constituția României care prevede că:
(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.
pentru următoarele motive:
Întrucât actele de aprobare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanismului sunt acte normative,
imposibilitatea atacării peste termenul de 5 ani de la data publicării constituie o îngrădire a exercitării dreptului
de a se adresa justiției întrucât în conformitate cu art. 4 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, actele normative nu pot fi atacate pe cale de excepție, or
în situația în care o autorizație de construire se emite ulterior termenului de 5 ani în baza unui act nelegal dar care
conform prevederilor legale termenul de atacare s-a prescris, în situația atacării autorizației de construire nu se
poate ridica excepția de nelegalitate, ceea ce îngrădește accesul la justiție și încalcă astfel un drept fundamental.
Art. 340 Controlul instanței de contencios administrativ asupra actelor administrative cu caracter normativ
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(3) Prin derogare de la prevederile art. 11, Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de
ataca actele administrative prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 5 ani de la data publicării actului
(4) Instanța de contencios administrativ sesizată cu cererea de anulare a unui act administrativ normativ, va pronunța
nulitatea parțială a actului administrativ normativ atacat, atunci când motivele de nelegalitate privesc doar anumite
aspecte reglementate prin actul administrativ atacat.
(5) Anularea actelor administrative cu caracter normativ nu afectează valabilitatea actelor administrative cu caracter
individual emise anterior rămânerii definitive a hotărârii de anulare, cu excepția actelor administrative cu caracter
individual emise în baza actelor administrative cu caracter normativ anulate, care la data publicării hotărârii
judecătorești de anulare sunt contestate în cauze aflate în curs de soluționare.
(6) În vederea prevenirii situațiilor în care s-ar bloca complet procesul de emitere a autorizațiilor de construire și de
realizare a investițiilor, în situația anulării în tot de către instanța de contencios administrativ a unui plan de urbanism,
reintră în vigoare de drept planul de urbanism care a fost în vigoare anterior modificării/actualizării sale prin planul
urbanistic anulat.
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Art. 341 Suspendarea executării actelor administrative
(1) Suspendarea executării actelor administrative se realizează potrivit art. 14 și art.16 din Legea nr. 554/2004, cu
modificările și completările ulterioare.
(2) În cazul în care instanța a dispus suspendarea executării actelor administrative, termenele de judecată privind
anularea actelor administrative suspendate se fixează la intervale care nu vor fi mai lungi de 15 zile calendaristice.
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Art. 342 Acțiunile formulate împotriva respingerii nejustificate a unei cereri
(1) În situația în care actul administrativ de respingere nejustificată a unei cereri emis de către autoritățile publice a
fost anulat de către instanța de judecată, autoritatea publică emitentă a actului anulat sesizată cu o nouă cerere
formulată de același subiect de drept și având același obiect, nu poate respinge noua cerere pentru aceleași motive.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea publică sesizată cu o nouă cerere nu poate justifica respingerea cereri în
baza modificărilor aduse documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism de la data emiterii actul
administrativ anulat

În ceea ce privește alin. (4) acesta pe de o parte încalcă principiul independenței judecătorului, indicându-i soluția
în judecarea cauzei, iar pe de altă parte în etapele premergătoare aprobării unui act administrativ normativ pot
sta alte acte administrative normative, precum cele emise de autoritatea pentru protecția mediului. Or, în forma
prevăzută de alin. (4) s-ar considera că dacă actul de reglementare al autorității pentru protecția mediului ar fi
nelegal, în lumina sintagmei doar anumite aspecte reglementate, ar însemna că actul administrativ normativ final
ar supraviețui fără a avea însă un act esențial care ține de substanța actului final. În acest sens, considerăm că
forma prevăzută de alin. (4) nu este corectă și propunem modificarea acesteia după cum urmează:
(4) Instanța de contencios administrativ învestită să soluționeze cererea de anulare a unui act administrativ
normativ, prevăzut de prezentul cod, va analiza posibilitatea anulării în parte dacă elementele criticate a fi
nelegale prin dispariția acestora nu ar afecta însăși chiar esența actului în integralitate, iar acesta ar putea exista
și produce efecte și în lipsa lor.
Alin. (5) în forma reglementată încalcă principiul fundamental al egalității în fața legii consacrat la art. 16 alin. (1)
din Constituția României, reprezentând o discriminare pentru persoane aflate în raporturi de simetrie față de
actul anulat.
De asemenea, hotărârea judecătorească acționează ex tunc în virtutea principiul fundamental de drept Quod
nullum est, nullum producit effectum, conform căruia ceea ce nu este nu produce efecte juridice, iar desființarea
unui act administrativ normativ prin hotărâre judecătorească are ca efect desființarea lui de la momentul
adoptării, iar în conformitate cu principiul subsidiarității, orice act subsecvent emis în baza unui act anulat este
nul.
În acest sens, considerăm că alin. (5) trebuie eliminat întrucât este neconstituțional și încalcă un principiu
fundamental de drept
Alin. (6) în forma propusă încalcă dispozițiile art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 care prevede că:
(3) Abrogarea unei dispoziții sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin
abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ inițial.
În acest sens, propunem eliminarea alin. (6) întrucât contravine tehnicii legislative.
Considerăm că la alin. (2) termenul nu poate fi unul fezabil, nu este fundamentat și nu-și găsește în realitate vreun
temei ca acesta să poate fi operabil. Dacă se dorește stabilirea unui termen pentru această procedură trebuie
realizată o analiză a capacității instanțelor de judecată în scopul determinării fezabilității și operabilității.
Totodată, trebuie făcut și un studiu de impact în vederea determinării încărcării în sarcina instanțelor a
consumului de resurse pentru îndeplinirea tuturor actelor de procedură în termenele stabilite.
Considerăm că alin. (1) este ineficient și nu soluționează problematica ridicată. Acesta nu își are sensul și
propunem eliminarea acestuia pentru următoarele motive:
Actul administrativ de respingere nejustificată constituie în esență o încălcare a legii, iar persoana vătămată se
poate adresa instanței de contencios administrativ în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 care
reglementează această problematică. Mai mult, modalitatea în care este formulat textul de lege nu oferă o soluție
viabilă, creând practic un cerc vicios întrucât respingerea nejustificată poate să aibă sau nu motive la bază,
caracterul nejustificat se referă la lipsa temeiului legal de respingere a cererii, cum ar fi solicitarea unor derogări
de la reglementările urbanistice din PUG când acestea sunt interzise prin regulament, PUG-ul fiind opozabil și pe
baza acestuia putând refuza justificat. Or, refuzul nejustificat constituie o vătămare a unui drept așa cum este
prevăzut în legea contenciosului.
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Art. 343 Desființarea construcțiilor realizate în baza unei autorizații de construire anulate
(1) În cazul construcțiilor realizate în baza unei autorizații de construire anulate de către instanța de judecată,
instanța poate dispune, la cererea titularului autorizației de construire anulate, menținerea construcțiilor realizate în
cazul în care aceasta au fost realizată în conformitate cu dispozițiile legale și reglementările urbanistice aplicabile și
dacă răspund cerințelor fundamentale de calitate în construcții.
(2) În vederea menținerii construcțiilor realizate potrivit alin. (1), instanța de judecată dispune din oficiu sau la cererea
părții interesate efectuarea unei expertize tehnice de specialitate în condițiile legii în scopul stabilirii respectării
dispozițiilor legale și reglementările urbanistice aplicabile.

Art. 334 Completuri specializate
(1) Cererile adresate instanței de contencios administrativ, inclusiv cererile de recurs, formulate în domeniul amenajării
teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, se judecă cu celeritate de către completuri specializate în
domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor

De asemenea, alin. (2) ca și în cazul alin. (1) nu se justifică pe de o parte, iar pe de altă parte formularea este
greoaie și nu este clară. În spiritul a ceea ce se dorește a se reglementa prin acest alineat există principiul
securității juridice, iar procedura de solicitare, elaborare și emitere a actelor administrative este reglementată de
lege, orice încălcare a normei de drept constituie o vătămare a unui drept sau o nelegalitate a actului în sens larg.
Considerăm că reglementarea nu este completă întrucât nu precizează din punct de vedere procedural ce se
întâmplă din considerent tabular cu construcția care se menține. Prin hotărâre se realizează intabularea?
Hotărârea ține loc de certificatul de atestare al edificării? Ulterioare modificări care pentru autorizare se solicită
autorizația veche, se va putea folosi hotărârea care va ține loc autorizației anulată?
Propunem considerarea reglementării și a situației în care construcția nu se încadrează și nu poate fi menținută.
Cum se procedează la desființarea construcțiilor pentru care autorizația de construire a fost anulată și prin
hotărâre nu se menține nici construcția? Se poate considera și desființarea parțială?
Găsim bună inițiativa și modelul propus, precum instanța de contencios specializată din Franța, Conseil d'État,
însă reglementarea nu este suficientă și trebuie completată cu definiții, competențe, capacități, proceduri, moduri
de operare, toate acestea cu sprijinul și implicarea directă a instanțelor de judecată și a ministerului responsabil
cu justiția.
Considerăm că un asemenea complet trebuie să fie de tip colegial, respectiv un magistrat asistat de un specialist
în domeniul urbanismului, după caz, arhitecturii, care să fie asimilat magistraților asistenți. Asistenții trebuie să
aibă pe lângă pregătirea de bază în domeniul urbanismului sau arhitecturii și pregătire postuniversitară în drept
administrativ. Magistrații trebuie să aibă de asemenea pregătire postuniversitară în domeniul dreptului
urbanismului în sens larg.
Propunem eliminarea art. 334 întrucât o asemenea reglementare ar trebui să facă obiectul unei legi speciale și
dedicată care să cuprindă reglementarea generală și procedura.
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