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Bucureşti, 7 aprilie 2021
Nr.l43,144,145;

Doamnă Preşedinte,

Avem onoarea să vă înaintăm alăturat, în original, în vederea dezbaterii şi
adoptării, potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, următoarele propuneri
legislative:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr. 18 din 19 februarie 1991
7 43/2027^
- iniţiatori: domnii deputaţi Pambuccian Varujan, Ganţ Ovidiu Victor, Grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(J) teza’a Il-a şi art.73 alin.(3)
lit.m) din Constituţia României;
.
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.
2. Propunerea legislativă pentm completarea Legii 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii (PP7 74^/2027^
- iniţiatori: domnii deputaţi Pambuccian Varujan, Ganţ Ovidiu Victor, Grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia
României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.
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^'îA^\3. Propunerea legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliţiei locale
mASSUm (BPI145/2021)
- iniţiatori: doamnele deputat Neagu Denisa-Elena, Stoica Diaha, Rizea Cristina Camelia,
Ozmen Oana-Marciana domnii deputaţi Apostol Alin-Gabriel, Lorincz Ştefan-Iulian, Teniţă DragoşCătălin, domnul senator Berea Cristinel-Gabriel, Grupurile parlamentare U.S.R. PLUS;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a Il-a şi art.73 alin.(3) lit.j) din
Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.
\

Propunerile legislative au fost înregistrate la Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor care, în şedinţa din data de 7.aprilie 2021, a,stabilit că domeniul
reglementat de acestea este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor,
Senatul fiind prima Cameră sesizată.

Cu stimă,
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAXJ

i

Ludovic ORBAN

i

!

Doamnei Anca Dana DRAGU
PREŞEDINTELE SENATULUI
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ROMÂNIA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
GRUPUL PARLAMENTAR AL MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

Nr. 3b-19/50/06.04.2021

Către:

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

în temeiul prevederilor art. 74 din Constituţia României, republicată, şi al art.
94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare Propunerea legislativă pentru

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991,

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1/05.01,1998.

Iniţiatori:

Deputat Varujan Pambucciăn

Deputat Ovidiu - Victor Ganţ
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EXPUNERE DE MOTIVE

Armonizare cu prevederile, L159/2016 pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a
dezvoltării reţelelor de cornunicaţii electronice si cu legislaţia europeana (asigurarea

transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului
European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice,

publicată în Jurnalul Oficia al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 17 decembrie

2018)

Derogare de la prevederile art. 92 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu

modificările şi completările' ulterioare: elementele de infrastructură fizică necesare

susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice pot fi amplasate în extravilanul unităţilor
administrativ-teritoriale,

pe terenuri

agricole, indiferent de clasa

de calitate a

acestora, precum şi pe celie care au destinaţia de pajişti, ori pe cele amenajate cu

îmbunătăţiri funciare, pe cele care fac parte din zonele-tampon, din zonele de
conservare durabilă, de management durabil, sau de dezvoltare durabilă, precum şi
pe monumente, ansambluri arheologice şi istorice, cu condiţia obţinerii anterior
executării lucrărilor de construcţii a aprobărilor, avizelor sau actelor administrative
necesare potrivit legii în funcţie de regimul aplicabil imobilelor respective.

Iniţiatori:

Deputat Varujan Pambucciair
Deputat Ovidiu-Victor Ganţ
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LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19
februarie 1991
Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 privind fondui funciar, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1/05.01.1998 se completează şi se modifică după
♦

cum urmează:
1. După articolul 92 se introduce un nou aliniat:

(2^) Se exceptează de la prevederile alineatului (1) construirea de elemente
de infrastructură fizică de comunicaţii electronice subterane sau supraterane.

2. La articolul 102, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Elementele de infrastructură de telecomunicaţii, cele de transport şi distribuire a
energiei electrice, conductele de transport pentru alimentare cu apă, canalizare,, ,
produse petroliere, gaze, precum şi alte instalaţii similare, se vor grupa şi amplasa dea lungul şi în imediata apropiere a căilor de comunicaţii - şosele, căi ferate -, a
digurilor, canalelor de irigaţii şi de desecări şi a altor limite obligate din teritoriu^ în
aşa fel încât să nu se stânjenească execuţia lucrărilor agricole.

'

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea
prevederilor art. 75 şi 76 din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor
Ludovic Orban

Preşedintele Senatului
Anca Dana Dragu

