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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
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Nr.    26/2361 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

construirea de parkinguri supraterane, trimisă comisiei pentru examinare 

pe fond, cu adresa nr.Pl.x.282 din 5 mai 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Relu FENECHIU 
 
 

 
 
 
 

 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 9.09.2008 

Nr.        26/2361 
 
 

R A P O R T       
asupra propunerii legislative privind  

construirea de parkinguri supraterane 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. Pl.x.282 din 5 mai 

2008, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative privind construirea de parkinguri supraterane. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1588/19.11.2007) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.Pl.x 

282/17.06.2008) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 22/08.01.2008) 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare construirea 

de parkinguri supraterane, în scopul rezolvării problemei locurilor de 

parcare pentru autoturisme. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  

iniţiativei legislative din următoarele considerente: nu sunt precizate 

sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se 
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astfel dispoziţia art.138 alin.(5) din Constituţia României, care prevede că: 

„Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 

finanţare”. 

În acest sens, art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind 

finanţele publice prevede că „În cazurile în care se fac propuneri de 

elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage 

micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, 

trebuie să se prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului 

de venituri sau creşterea cheltuielilor”. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

 

Propunerea legislativă a fost dezbătută şi avizată în fond în şedinţa 

comisiei din data de 9.09.2008. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 26 

membri ai comisiei. 

Raportul de respingere al comisiei a fost adoptat cu unanimitate 

voturi. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 
 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Relu FENECHIU 
 

Seres DENES 
 
  

          
              

            
  
Şef serviciu, Sofia Chelaru 
Expert, Roxana Feraru 
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