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BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

Va înaintam, alaturat, raportul asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonantei. Guvernului nr.27j2008 pentru modificarea si

completarea Legii nr.350j2001 privind amenajarea teritoriului si

urbanismul, trimis comisiei pentru examinare ~pe fond, cu adresa nr.
PL.x686 din 4 noiembrie 2008.

PRESEDINTE,

SULFINA BARBU

Comisia pentru administratie publica, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro
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luni de la data aprobarii
documentatiei de urbanism initiale.

(4) În situatia prevazuta la
alin. (1) lit. b) si c), se pot aduce
urmatoarele modificari
reglementarilor din Planul I 1

urbanistic general:
a) prin Planul urbanistic zonal se

stabilesc reglementari noi cu privire
la: regimul de construire,
functiunea zonei, Înaltimea maxima
admisa, coeficientul de utilizare a
terenului (CUT), procentul de
ocupare a terenului (POT),
retragerea cladirilor fata de
aliniament si distantele fata de
limitele laterale si posterioare ale
parcelei;

b) prin Planul urbanistic de
detaliu se stabilesc reglementari
noi numai cu privire la distantele
fata de limitele laterale si
posterioare ale parcelei.

4. La articolul 1
punctul 9, alineatul (5) al
articolului 32 va avea
urmatorul cuprins:

luni de la data aprobarii
documentatiei de urbanism
initiale.

(5) În situatia prevazuta la
alin. (1) lit. b) si c), se pot aduce
urmatoarele modificari
reglementarilor din Planul
urbanistic general:

a) prin Planul urbanistic zonal
se stabilesc reglementari noi cu
privire la: regimul de construire,
functiunea zonei, Înaltimea
maxima admisa, coeficientul de
utilizare a terenului (CUT),
procentul de ocupare a terenului
(POT), retragerea cladirilor fata
de aliniament si distantele fata de
limitele laterale si posterloare ale
parcelei;

b) prin Planul urbanistic de
detaliu se stabilesc reglementari
noi numai cu privire la distantele
fata de limitele laterale si
posterioare ale parcelei.
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(5) Modificarea, prin planuri
urbanistice zonale elaborate pentru
zone ale unei unitati teritoriale de
referinta, a reglementarilor
aprobate prin Planul urbanistic
general trebuie sa asigure unitatea,
coerenta si confortul urban atât ale
zonei de studiu, cât si . ale
teritoriului Învecinat. Daca
modificarea este elaborata pentru
zone ale unei unitati teritoriale de
referinta, coeficientul de utilizare a
terenului (CUT) propus de noua
reglementare nu ÎI va putea depasi
pe cel aprobat initial cu mai mult
de 20%, o singura data.

,,(5) Modificarea, prin
planuri urbanistice zona le
elaborate pentru zone ale
unei unitati teritoriale de
referinta, a reglementarilor
aprobate prin Planul
urbanistic general, trebuie
sa asigure unitatea,
coerenta si confortul urban
atât ale zonei de studiu, cât
si ale teritoriului Învecinat.
Daca modificarea este

elaborata pentru zone ale
unei unitati teritoriale de
referinta, coeficientul de
utilizare a terenului (CUT)
propus de noua
reglementare nu ÎI va putea
depasi pe cel aprobat initial
cu mai mult de 20%, o
singura data, În acest caz
neaplicându-se
prevederile alin.( 1)
Iit.b)."

(6)Modificarea, prin planuri
urbanistice zonale elaborate

pentru: zone ale unei unitati
teritoriale de referinta, a
reglementarilor aprobate prin
Planul urbanistic general sau prin
planuri urbanistice zonale,
trebuie sa asigure unitatea,
coerenta si confortul urban atât
ale zonei de studiu, cât si ale
teritoriului Învecinat. Daca

modificarea este elaborata pentru
zone ale unei unitati teritoriale de
referinta, coeficientul de utilizare
al terenului (CUT) propus de noua
reglementare nu ÎI va putea
depasi pe cel aprobat Initial cu
mal mult de 50%, o singura data,
În acest caz neaplicându-se
prevederea de la alin. (1), lit.
b).

.'

Se soliclta acea
modificare pen
debirocratizare,
Întrucât
modificarile
20% sunt mln
si nu reprezl
schimbari
fundamentale f

de documenta!
legal aprobate
care sa str
caracterul zonei.
Pâna la aproba'
PUG-ului, treb
sa permit
Îmbunatatirea
nivelului
dezvoltare
urbanistica

zonele pre
reglementate ~
PUG-urile actual

(6) În cazul În care, din ratiuni
de dezvoltare urbanistica temeinic
fundamentate, este necesara
depasirea coeficientului de utilizare
a terenului prevazut la alin. (5),

. (7) În cazul În care, din

ratiuni de dezvoltare urbanistica Se pastre
temeinic fundamentate, este Intentia de con
necesara depasirea coeficientului a elabor
de utilizare a terenului prevazut la
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numai din initiativa autoritatii
administratiei publice locale
competente se va proceda la
finantarea si elaborarea unui plan
urbanistic zonal pentru Întreaga
unitate teritoriala de referinta
În care este inclusa zona. In
vederea elaborarii si finantarii
noii documentatii, autoritatea
publica poate asocia persoane
fizice si/sau juridice
interesate. "

alin.(S), numai din initiativa
autoritatii administratiei publice
locale competente se va proceda
la elaborarea unui plan urbanistic
zonal pentru o suprafata
prestabilita. Aceasta zona
poate fi delimitata prin avizul
de oportunitate în functie de
caracterul omogen al zonei
(functiune, regim de înaltime)
si infrastructura existenta.
Finantarea noii documentatii
de urbanism poate fi facuta
din fonduri publice, În
conditiile legii, sau de catre
persoane fizice sau juridice
interesate. Responsabilitatea
coordonarii realizarii
documentatiilor de urbanism
si a continutului acestora
cade integral În sarcina
autoritatii publice loca le
competente.

(Autori: deputat Vasile Gherasim
- PD-L, deputat Antonella

Marinescu - PSD)

·. .'

doclimentatiilor de
urbanism de catre
autoritatile publice
locale, dar Întrucât
acestea nu dispun
de resursele
financiare
suficiente, se
creeaza
posibilitatea.

Unitatile teritoriale
de referinta
delimitate prin
PUG-uri nu sunt
omogene si nu vor
putea fi

reglementate
unitar chiar printr
un PUZ nou, atâta
vreme cât situatia
din teren nu poate
fi schimbata numai
printr-o modificare
de, functiune (de
exemplu într-o
unitate de referinta
exista la un loc
cartier de locuinte
colective, cartrier
de locuinte
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introduce o noua litera, litera
j), cu urmatorul cuprins:

"j) zone de risc datorate unor
depozitari istorice de deseuri. fi

19.1 15. La articolul 46
alineatul. (3), dupa litera d) se
introduc. trei noi litere, literele
el, f) si g), cu urmatorul
cuprins:;.

fIe) lista principalelor proiecte de
dezvoltare si restructurare;

f) stabilirea si delimitarea
zonelor cu Interdictie temporara si
definitiva de construire;

g) delimitarea zonelor În care se I

preconizeaza operatiuni urbanistice
de regenerare urbana."

20.1 16. La articolul 46, dupa
alineatul (3) se introduc cinci
noi alineate, alineatele (4), (5),
(6), (7)·· si (8), cu urmatorul
cuprins:

,,(4) Planul urbanistic general se
elaboreaza În baza strategiei de
dezvoltare a localitatii si se
coreleaza cu bugetul si programele
de investitii publice ale localitatii, În

7. Alineatul (7) al
articolului 46 se abroga.

·.
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foarte
datorita
rolecte
28/50

Atâta vreme cât
PUG-ul este
depasit, strategia
de acum 10 ani nu
prevedea
dezvoltari ale
oraselor asa cm
sunt crelonate
acum. Pâna la
reactualizarea
PUG-ului
(procedeu
greoi
avizelor

roga.

(Autori: deputat Vasile Gheraslm
- PD-L, deputat Antonella

Marlnescu - PSD)

nemodificate

vederea. implementarii prevederilor
obiectivelor de utilitate publica.

(5) Prin Planul urbanistic general
se identifica zone pentru care se
pot institui reglementari ce nu pot
fi modificate prin planuri
urbanistice zonale sau planuri
urbanistice de detaliu si de la care
nu se pot acorda derogari. Aceste
reglementari se formuleaza cu
claritate În Regulamentul local de
urbanism aferent Planului
urbanistic general.

(6) Prevederile alin. (5) se aplica
În mod obligatoriu zonelor asupra
carora este instituit un regim
special de protectie prevazut În...

(7) In vederea unei utilizari
coerente si rationale a
teritoriului localitatilor, zonele
sau parcelele cu coeficienti de
utilizare a terenului (CUT) cu
valoare mai mare de 4 se
stabilesc numai prin Planul
urbanistic general si
reaulamentullocal aferent.

pentru intravilan se Întocmeste În
format digital, pe suport grafic, la
scari 1/1.000 - 1/5.000, dUDa caz



iar În format analogic, la scara
1/5.000.' Suportul topografic al
planului de ansamblu al unitatii
administrativ:-teritoriale este la
scara 1/25.000, furnizat de oficiile
de cadastru si publicitate
imobiliara. Actualizarea suportului
se poate face de catre autoritatile
administratiei publice locale
interesate, cu conditia avizarii
acestuia de catre oficiile de
cadastru si publicitate imobiliara,
pe baza masuratorilor sau pe baza
ortofotoplanurilor. "

21.1 17. La articolul 47,
alineatul (1) se modifica si va
avea urmatorul cuprins:

"Art. 47. - (1) Planul
urbanistic zonal este instrumentul
de planificare urbana de
reglementare specifica, prin care se
coordoneaza dezvoltarea
urbanistica integrata a unor zone
din localitate, caracterizate printr
un grad ridicat de complexitate sau
printr-o dinamica urbana
accentuata. Planul urbanistic zonal
asigura corelarea programelor de
dezvoltare urbana integrata a zonei

""

·' ,.

foarte mari au fost
blocate.
Prevederile art.32
alin.(5) rezolv3
aceasta problema
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cu Planul urbanistic general."

18. La articolul 47,dLJpa
alineatul (4) se introduc doua
noi alineate, alineatele (5) si
(6), cu urmatorul cuprins:

,,(5) Planurile urbanistice zona le
pentru zone protejate nu pot fi
modificate prin alte planuri
urbanistice zona le care
trateaza parti din acestea. Sunt
admise numai modificari care
pot fi stabilite prin Planul
urbanistic de detaliu si care nu
modifica caracterul general al
zonei.

(6) Se interzice promovarea
planurilor urbanistice zonale cu
scop declarat de promovare a unui
anumit proiect de investitii.
Planurile urbanistice zonale

reglementeaza conditiile de
amplasare a investitiilor, indiferent
de natura lor sau de beneficiar."

8. La articolul 1 punctul
18, alin. (5) al. art.47 se
modifica si va avea urmatorul
cuprins:

(5) Planurile urbanistice
zonale pentru zone protejate pot
fi modificate numai În
integralitatea lor, cu exceptia
modificarilor facute În
conformitate cu prevederile
art.32 alineatul (4) litera b) si
alineatul (5), si care nu
altereaza caracterul general al
zonei.

(Autori: deputat Vasile Gherasim
- PD-L, deputat Antonella

Marinescu - PSD)

~.

Având În vedere

caracterul prea
general al unor
planuri urbanistice
zonale aprobate
pentru zone
construite
protejate, se
acorda posibilitati
de interventie mai
largi decât cele
existente, cu
scopul de a nu
bloca dezvoltarea
acestor zone, dar
totodata asigurând
o protectie
suficienta.

23.1 19. La articolul 48,
alineatul (1) se modifica si va
avea urmatorul cuprins:
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