EXPUNERE DE MOTIVE

Lege privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

I.

DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE

Conform studiului “Analiză privind așezările informale din România - evaluarea situației actuale în
vederea formulării unor reglementări și instrumente de intervenție” realizat de I.N.C.D.URBANINCERC (2014) la inițiativa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, peste
64.000 de familii din România, respectiv peste 200.000 cetățeni români locuiesc în așezări informale.
Aşezările informale sunt formaţiuni rezidenţiale ilegale cărora le lipseşte infrastructura de bază,
siguranţa posesiei, condiţii adecvate de locuire etc. (UNECE, 2009). Referindu-se la situația din
România, Suditu & Vâlceanu (2013) au definit aşezări informale ca fiind formaţiuni rezidenţiale
dezvoltate de regulă la marginea localităților urbane sau rurale, în care ocuparea terenurilor are un
statut ilegal sau legal, iar construcțiile sunt neautorizate sau respectă partial autorizațiile obținute,
cărora le lipseşte accesul la infrastructura tehnico-edilitară de bază, condiţii adecvate de locuire etc., ce
pun în pericol siguranța și starea de sănătate a populaţiei rezidente .
Din păcate, în absența unui cadru coerent normativ, operațional și de investiții dedicat, fenomenul ia
amploare pe zi ce trece, cu consecințe grave asupra celor aflați într-o astfel de situație: lipsa
documentelor de identitate, acces limitat sau inexistent la infrastructura publică și la servicii sociale;
supraaglomerare; în multe cazuri, amplasarea locuințelor pune în pericol siguranța și sănătatea
rezidenților. Din păcate, nici legislația națională și nici politicile publice nu recunosc și nici nu
reglementează locuirea informală, ceea ce reprezintă unul din principalele obstacole în găsirea de
soluții adecvate. În numeroase cazuri, chiar dacă autoritățile administrației publice locale au dorit să
realizeze proiecte și investiții publice în perimetrul așezărilor informale, cadrul normativ actual nu le-a
permis să investească în aceste zone pentru ameliorarea condițiilor de viașă și siguranță a
comunităților respective.
Astfel de așezări informale se găsesc, răzleț, pe tot teritoriul României atât în mediul rural, cât și în cel
urban. Potrivit aceluiași studiu, 38,7% dintre unitățile administrativ-teritoriale respondente au declarat
că pe teritoriul lor există cel puțin o așezare informală. În total, studiul a estimat existența a 49,338
gospodării și 63,492 familii ce locuiesc în așezări informale în România. Semnalăm că dintre cele
3.181 unități administrativ-teritoriale chestionate pe tema așezărilor informale, doar jumătate (49,5%)
au răspuns chestionarului, astfel că numărul de 64.000 de familii afectate de fenomen (obținut prin
analiza răspunsurilor la chestionare) este în realitate mai mare.
Locuirea informală este un fenomen care afectează la scară largă comunități din întreaga lume. În
contextul schimbărilor radicale de sistem politic, economic și social, din ce în ce mai multe așezări din
spațiul fost-socialist s-au extins ca așezări informale. Astfel, așa cum o arată studiile și analizele în
domeniu, fenomenul locuirii informale în Europa de Est, și inclusiv România, se află în expansiune.
Rapoartele realizate de Națiunile Unite - Comitetul Economic pentru Europa (UNECE - 2009, 2016)
subliniază faptul că particularitățile locuirii informale în spațiul EECCA – Europa de Est, Asia
Centrală și Caucaz – sunt însă diferite față de determinanții și manifestările aceluiași fenomen în
statele în curs de dezvoltare din Sudul Global.
Locuirea informală în zona Europei Centrale și de Est s-a propagat în contextul trecerii abrupte de la
economii planificate la economii de piață, ceea ce a creat un vid legislativ și o decredibilizare a
”planificării” în sine, ca proces de organizare a vieții în comunități. Așezările informale în zona
EECCA variază ca nivel de venit al persoanelor vizate, calitate a construcțiilor și rațiune sau
determinanți ai informalității (de ex. nevoi de bază versus dezvoltare speculativă; cf. UNECE , 2016).
Același raport descrie că procesul de tranziție a avut un impact considerabil asupra sectorului locuirii
în general prin:
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1. Restituirea și privatizarea terenurilor (diferite tipuri: posesie, cesionare, proprietate);
2. Privatizarea stocului de locuințe publice socialiste (și schimbarea naturii și diversificarea
proprietății);
3. Retragerea statului din sectoarele planificării și locuirii;
4. Schimbarea responsabilității pentru furnizarea de locuințe dinspre stat spre sectorul privat;
5. Descentralizarea și transferul responsabilităților pentru dezvoltarea urbană locală către
administrația locală (proces ce nu a fost acompaniat de alocări corespunzătoare de resurse
financiare sau instruire a resurselor umane).
Rapoartele și recomandările internaționale ce analizează tipologii de acțiuni cu privire la atenuare
fenomenului locuirii informale indică două categorii principale de acțiuni:
(1) investiții în a furniza infrastructură și servicii celor ce locuiesc în așezări informale, pentru a
crește calitatea vieții acestora și a scădea riscurile asupra sănătății și siguranței (de ex. acces la
apă și canalizare, infrastructură de drumuri, securizarea și regularizarea malurilor apelor,
colectarea deșeurilor ș.a.). Aceste măsuri se descriu în literatura de specialitate sub termenul
de „slum upgrading”, desemnând cu precădere măsuri de modernizare a infrastructurii;
(2) programe de „formalizare” ce presupun eliminarea stării de informalitate a ocupării terenului
și a construcției prin sprijin în acordarea de titluri de proprietate, autorizarea construcțiilor ș.a.
Acest tip de măsuri are rolul de a crește siguranța ocupării, de a permite obținerea actelor de
identitate și accesarea de servicii, de a permite impozitarea, evaluarea, comercializarea și
asigurarea proprietății ș.a. Teoretic, procesul de formalizare ar presupune și corectarea
planificării urbanistice a zonei prin eliminarea construcțiilor non-conforme sau situate în zone
nesigure, extinderea tramei stradale pentru a permite accesul în condiții de siguranță ș.a.
acțiuni care în practică implică probabil cele mai mari dificultăți de implementare.
Raportul UNECE (2016) indică faptul că în zona EECCA există țări care au dezvoltat legislație pentru
formalizarea locuirii informale și sunt în proces de implementare (ex. Albania, Muntenegru, Croația,
Georgia) dar și țări în care accesul la informații cu privire la fenomenul locuirii informale este redus și
legislația este nedezvoltată (ex. Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Belarus ș.a.). Printre țările
menționate a avea o experiență îndelungată în a aborda probleme asociate locuirii informale sunt
indicate Grecia și Spania.
O serie de documente europene și internaționale vizând fenomenul de informalitate semnate sau
asumate de România abordează direct sau indirect așezările informale. Problematicile vizând aşezările
informale și locuitorii acestora fac obiectul de cercetare al unor organisme internaţionale al căror
domeniu de activitate îl constituie dezvoltarea durabilă, urbanismul, coeziunea teritorială şi locuirea.
Analiza problematicilor aşezărilor informale vine în contextul dreptului la locuire şi implicit la o
locuinţă adecvată care face obiectul a numeroase rezoluţii, declaraţii, rapoarte etc.
Astfel, dreptul la locuinţă adecvată devine un obiectiv încă din 1948, articolul 25.1. al Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului elaborată de O.N.U. fiind edificator în acest sens: “Orice persoană
are dreptul la un standard de viaţă adecvat pentru sănătatea şi bunăstarea lui însuşi şi a familiei lui,
incluzând asigurarea hranei, a locuinţei, îngrijire medicală şi serviciile medicale necesare,...”
Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, cunoscută şi sub
numele de „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului” elaborată de Consiliul Europei şi intrată în
vigoare în anul 1953, Carta Socială Europeană adoptată la Torino în anul 1961, Convenţia
Internaţională cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (1966), Convenţia
internaţională privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială (1965), Declaraţia privind
progresul social şi dezvoltarea (1969), Declaraţia de la Vancouver privind Aşezările Umane (1976),
Convenţia privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor (CEDAW, 1979),
Declaraţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Dreptul la Dezvoltare (1986), Convenţia
Internaţională privind Drepturile Copilului (1989) fac referire la dreptul fundamental pe care fiecare
persoană îl are la o locuinţă adecvată, drept ce se constituie într-o datorie a societăţii ca întreg şi
obligaţie a autorităţilor publice la toate nivelurile. Cea de-a doua Conferinţă a Naţiunilor Unite privind
Aşezările Umane (Agenda Habitat II, Istanbul, 1996) indică pentru prima dată scopul elaborării
politicilor de dezvoltare urbană şi integrată,
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Carta de la Lepzig pentru Oraşe Durabile (2007), asumată de statele membre ale Uniunii Europene,
prevede faptul că “renovarea locuinţelor existente poate avea un impact semnificativ asupra eficienţei
energetice şi asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii rezidenţilor”. Astfel, “locuinţele sănătoase, adecvate şi
accesibile ca preţ pot creşte atractivitatea cartierelor atât pentru tineri, cât şi pentru bătrâni”. Carta
Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, semnată la 7 decembrie 2007, prevede că în scopul
combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei, Uniunea Europeană recunoaşte şi respectă dreptul la
asistenţă socială şi locuinţe, astfel încât să asigure o existenţă decentă pentru toţi cei care nu dispun de
resurse suficiente. Raportul Protecţiei Sociale şi a Incluziunii Sociale, elaborat şi gestionat de Comisia
Europeană, Direcţia Generală pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitatea de Şanse
în anul 2010 dezbate pe larg problema persoanelor fără adăpost şi a excluziunii de la locuinţe.
Conform acestuia, toate statele membre trebuie să aibă ca prioritate identificarea persoanelor fără
adăpost şi problema excluziunii de la locuinţe adecvate, prin includerea acestora în strategii naţionale,
regionale sau locale în scopul creşterii gradului de conştientizare, îmbunătăţirea coordonării politicilor
şi punerea lor în aplicare şi mai ales identificarea resurselor.

Așezările informale în România iau amploare pe zi ce trece, iar cadrul legislativ curent nu oferă
modalități de soluționare și nici de limitare și/sau încetare a fenomenului. Factori istorici, socioeconomici, politici și legislativi au dus la apariția și răspândirea fenomenului (cf. Raportului de
cercetare Locuirea Informală în România - www.locuireinformala.ro).
Factorii socio-economici care au contribuit la apariția și răspândirea acestui fenomen sunt legați de
urbanizarea rapidă și sistematizarea forțată a teritoriului din perioada 1950-1975, mobilitatea
rezidențială pe care acestea au provocat-o, restructurarea post-socialistă a economiei naționale, care a
condus la accentuarea stării de sărăcie și excluziune socială, precum și accesul redus la locuințe pentru
categoriile defavorizate după 1990. La aceste lucruri se adaugă un sistem de planificare teritorială
deficitar, dar și lipsa unor instrumente adecvate de administrare a terenurilor. Numeroase forme de
locuire informală sunt rezultatul procesului de sărăcire și marginalizare socială și economică a
numeroase grupuri, în contextul schimbărilor economice pe care România le-a traversat în ultimele
decenii, pentru ocupanții lor aceste adăposturi fiind locuri de refugiu în absența resurselor și
opțiunilor.
Factorul istoric care a determinat apariția primelor nuclee de așezări informale este legat de
sedentarizarea forțată a romilor în perioada comunistă, începând cu 1948. De asemenea, odată cu
politica de sistematizare forțată a satelor, romii au fost mutați de multe ori în imobile la marginea
orașelor și satelor, în special în zonele sărăcăcioase din orașe sau în așezările de tip semiurban din
zonele agricole. Acest lucru face ca multe din așezările informale din România să fie deja vechi de
câteva zeci de ani, cu familii stabilite acolo de câteva generații și o comunitate care a crescut gradual,
în timp.
Cât privește factorii politici și legislativi, după abrogarea legii privind sistematizarea teritoriului în
decembrie 1989, dezvoltarea localităților s-a realizat până în 2001 fără un cadru legal coerent privind
amenajarea teritoriului, iar reglementările ulterioare au făcut dificilă includerea teritoriilor care
cuprindeau așezări informale în intravilanul localităților adiacente. Vorbim de un adevărat vid
legislativ după 1990 și de o retragere/ absență a statului din planificarea și dezvoltarea teritorială. În
lipsa unor reglementări urbanistice și teritoriale clare, precum și a lipsei de implementare a celor
existente, așezările informale au proliferat pe tot teritoriul României, atât în mediul urban, cât și în cel
rural, afectând populații întregi de cetățeni români, de diferite etnii.
Reducerea investițiilor publice destinate accesului la o locuință decentă a categoriilor vulnerabile,
amânarea procesului de cadastrare la nivel național, dar și lipsa unor proceduri simplificare, precum și
absența unei instituții de coordonare – toate acestea au făcut și mai dificilă identificarea unor soluții
tehnice și juridice pentru aceste așezări în prezent. De asemenea, la apariția și dezvoltarea acesor
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comunități a contribuit și ignorarea acestor zone de-a lungul timpului de către autorități, cât și absența
acestui subiect de pe agenda publică și politică.
Soluțiile legislative adoptate până în prezent au abordat locuirea informală doar sectorial, fără o
înțelegere a realității teritoriale și sociale în ansamblu și fără o analiză atentă a potențialelor urmări a
unora dintre măsuri. Or întârzierea recunoașterii juridice, urbanistice și sociale a așezărilor informale
nu face decât să agraveze un fenomen deja problematic, cu consecințe serioase atât la nivelul sănătății
și siguranței locuitorilor, cât și la nivelul dezvoltării sustenabile și inteligente a localităților din
România.
Menționăm că în prezent, în România, subiectul locuirii și așezărilor informale încă nu apare în vreun
document strategic asumat la nivelul vreunei instituții guvernamentale și nici asumat ca realitate și
terminologie în legislația în domeniul locuirii. Există unele mențiuni și prevederi cu privire la nevoia
de sprijin pentru cadastrarea teritoriilor extravilane ale unităților adminsitrativ-teritoriale în care există
așezări informale - însă fără referire la fenomenul locurii informale ca problematică de ansamblu și
fără ca sintagma să fie definită – în Programul național de cadastru și carte funciară (cf. H.G.
nr.94/2015 „Comisia...prioritizează...ținând cont de cel puțin unul din următoarele criterii: […] c)
u.a.t. care prezintă așezări informale ale comunităților aflate în condiții de sărăciei extremă”),
precum și în documentele strategice ale Agenției Naționale pentru Romi.
În luna ianuariei 2018, în cadrul Programului de guvernare al Guvernului României (2018-2020), la
capitolul Minorități, “în vederea îmbunătățirii substanțiale a situației romilor, cu un accent deosebit pe
comunitățile de romi aflate într-o situație de sărăcie extremă”, se propune “Rezolvarea problemelor
legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor și locuințelor deținute de romi și implementarea
unor programe de reabilitare a locuințelor din zonele locuite de romi prin asigurarea energiei electrice,
a apei potabile, a canalizării, a gazului metan, a salubrității”.

II. SCHIMBĂRI PRECONIZATE
Ca urmare a considerentelor anterior expuse, prezentul act normativ propune completarea Legii nr.
350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările și modificările
ulterioare în următoarele direcții majore:
1. Introduce o definiție a așezărilor informale și evidențiază problemele asociate socio-demografice și
economice generate de statusul de informalitate asupra locuitorilor lor.
2. Clarifică și detaliază responsabilitățile autorităților publice centrale și locale în legătură cu
recunoașterea fenomenului, identificarea așezărilor informale și a tipologiilor lor, respectiv elaborarea
și implementarea unui plan de acțiune coerent dedicat așezărilor informale cuprinzând măsuri
operaționale, urbanistice și cadastrale necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor
din așezările informale.
3. Introduce prevederi referitore la identificarea și delimitarea perimetrelor locuite aflate sub risc
natural sau biologic, respectiv creează cadrul de intervenție pentru oferirea de soluții de locuire
alternative în cazul în care, pentru siguranța locuitorilor, singura soluție este relocarea gospodăriilor.
4. Clarifică și completează prevederile legale referitoare la procesele de consultare și planificare
participativă în vederea identificării soluțiilor de intervenție adaptate specificului așezării informale și
nevoilor comunității, respectiv pentru sprijinirea locuitorilor în vederea obținerii unui drept de deținere
a terenurilor ocupate.
4. Introduce prevederi privind realizarea unui program de finanțare destinat îmbunătățirii capacității
autorităților publice locale și comunităților pentru limitarea și rezolvarea problemei, precum și
modificarea programelor de investiții publice existente cu măsuri specifice pentru așezările informale
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Se preconizează ca odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, locuitorii din așezările
informale și autoritățile administrației publice locale vor putea acționa coerent astfel încât
fenomenul informalității să fie limitat, iar condițiile de viață și siguranță să fie îmbunătățite.
Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Lege pentru completarea
Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
completările și modificările ulterioare.
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Parlamentul României
Camera Deputaților

Senatul

LEGE
Pentru completarea și modificarea Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu completările și modificările ulterioare
Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Articol unic Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și
completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. Se introduce un nou articol 191 cu următorul cuprins:
(1) În vederea coordonării activităților de identificare, evaluare și monitorizare a așezărilor informale,
respectiv a implementării măsurilor publice integrate pentru limitarea extinderii așezărilor informale
și îmbunătățirii condițiilor de viață și siguranță a locuitorilor așezărilor informale din România, se
organizează în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice un compartiment
de specialitate.
(2) În îndeplinirea obiectivelor stabilite la alin.(1), Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul
Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, Ministerul Fondurilor Europene si alte autorități ale administrației publice centrale
cu atribuții pentru realizarea scopului prezentului proiect de lege, vor coopera cu Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, oferind informațiile necesare și implementând
măsurile ce țin de domeniul lor de competență, astfel încât perimetrele identificate să fie prioritare în
cadrul acțiunilor și politicilor publice privind locuirea, accesul la infrastructură, sănătatea publică și
siguranța persoanelor. Măsurile prioritare vor viza informarea și implicarea locuitorilor comunităților
afectate în procesul de planificare și reglementare, identificarea regimului juridic și economic al
terenurilor și realizarea cadastrului general al așezărilor informale, organizarea urbanistică a așezărilor
informale, delimitarea spațiilor publice de cele private, furnizarea și asigurarea accesului la servicii
publice minimale: apă la sursă publică, electricitate, evacuarea deșeurilor, evacuarea apelor uzate etc.
(3) Proiectele și programele destinate așezărilor informale se vor corela cu programele de asistență
socială ce pot viza fie (a) o zonă afectată de insalubritate și cu concentrare de probleme de natură
socială (în special sărăcie), fie (b) una sau mai multe categorii de beneficiari ai măsurilor de asistență
socială, prezenți în mare măsură în cadrul perimetrului așezării informale.
(4) În cadrul Instituției Prefectului, în fiecare județ, comisiile județene constituite în baza prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991, vor asigura implementarea măsurilor necesare prevăzute la alin.(1),
sprijinul metodologic și operațional pentru autoritățile administrației publice locale, precum și
6 / 10

monitorizarea îndeplinirii responsabilităților și implementării acțiunilor stabilite la nivel local. În
sensul prezentei legi, comisia județeană este autoritate publică cu autoritate administrativjurisdicțională.
(5) În vederea realizării atribuțiilor stabilite prin prezenta lege, în termen de 30 zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, Prefectul va organiza o ședință a comisiei județene pentru informarea și
inițierea măsurilor de identificare și evaluare a așezărilor informale din cadrul județului.
(6) La ședințele comisiilor județene care au ca subiect așezările informale, vor fi invitați, alături de
membrii comisiei și reprezentanți ai comunităților afectate, ai structurilor specializate privind
amenajarea teritoriului și urbanismului, control și disciplină în construcții, asistență socială și sănătate
publică, respectiv poliția locală din unitățile administrativ-teritorile analizate, precum și reprezentanți
ai societății civile.

2. Art. 22 alin. (2) se completează cu o nouă literă şi va avea următorul cuprins:
d) sprijin metodologic și tehnic pentru comisia județeană menționată la art. 191 alin. (4), respectiv
autoritățile publice locale, în cadrul procesului de identificare, monitorizare și organizare urbanistică a
așezărilor informale.

3. Art. 25 se completează şi va avea următorul cuprins:
(3) Consiliul local cooperează cu comisia județeană din cadrul Instituției Prefectului menționată la
art.191 alin.(4) şi este sprijinit de aceasta în activitățile destinate identificării așezărilor informale și
regimului juridic și economic al terenurilor, a măsurilor vizând reglementarea urbanistică și a
implementării acțiunilor necesare pentru limitarea extinderii așezărilor informale și îmbunătățirii
condițiilor de viață și siguranță a locuitorilor acestora.

4. Art. 26 se completează cu un nou alineat şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul identificării pe teritoriul unității administrativ-teritoriale de așezări informale, autoritățile
administrației publice locale vor iniția documentații de urbanism pentru reglementarea situației
acestora, în condițiile legii.

5. Art. 271 se completează cu un nou alineat şi va avea următorul cuprins:
(2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi cu privire la așezările informale,
primarul sau primarul general al municipiului București, în aria sa de competență, prin structurile
specializate privind amenajarea teritoriului și urbanismului, control și disciplină în construcții,
asistență socială și sănătate publică, respectiv poliția locală, are următoarele obligații:
a) identifică perimetrele din cadrul localităților ce corespund definiției așezărilor informale;
b) realizează baza de date cu privire la numărul de persoane ce locuiesc în așezări informale, suprafața
ocupată de acestea și tipologia așezărilor informale;
c) informează locuitorii din așezările informale cu privire la prevederile prezentei legi și inițiază un
proces de consultare și planificare participativă în vederea identificării de soluții de intervenție
adaptate specificului așezării informale și nevoilor comunității;
d) inițiază și coordonează demersurile necesare pentru identificarea regimului juridic și economic al
terenurilor ocupate de așezările informale și reglementarea urbanistică a perimetrelor ce pot avea
funcțiuni de locuire; în cazul gospodăriilor situate în zone de risc natural sau biologic, dacă riscul nu
poate fi eliminat prin lucrări tehnice, se poate realiza relocarea acestora; relocările de gospodării se vor
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face numai după informarea și consultarea prealabilă a comunităților afectate cu privire la alternativele
posibile, fiind realizată fie prin asigurarea de locuințe sociale fie prin sprijin în reconstrucția
locuințelor pe terenuri echipate edilitar, identificate și puse la dispoziție de autoritatea publică locală;
e) inițiază și coordonează acțiunile necesare pentru limitarea extinderii așezărilor informale, și
îmbunătățirii condițiilor de viață și siguranță a locuitorilor acestora;
f) cooperează cu comisiile speciale menționate la art.191 alin.(4) și pune la dispoziție toate datele și
informațiile solicitate de către acestea;
g) sprijină și ghidează metodologic locuitorii din perimetrele reglementate urbanistic pentru obținerea
unui drept de deținere a terenului ocupat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

6. Art. 51 alin. (11) se completează cu o nouă literă, cu următorul cuprins:
h) programe de susținere a dezvoltării locale pentru identificarea și delimitarea așezărilor informale,
stabilirea tipologiei acestora, identificarea măsurilor și soluțiilor de reglementare urbanistică, stabilire
a unui drept de deținere legală sau, după caz, relocare și sprijin al reconstrucției locuințelor,
implementarea acțiunilor destinate îmbunătățirii condițiilor de viață și asigurării siguranței și sănătății
locuitorilor din așezările informale.

7. Art. 51 alin. (12) se modifică și va avea următorul cuprins:
(12) Activitățile prevăzute la alin. (11) lit. g) și h), acțiunile și măsurile integrate de intervenție necesare
a fi implementate, completarea regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor județene
precum și metodologiile de finanțare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice.

8. Art. 63 alin. (2) se completează cu o nouă literă a1), cu următorul cuprins:
a1) refuzul autorităților și instituțiilor publice de a iniția și derula activitățile prevăzute de prezenta lege
privind așezările informale;

9. Art. 631 lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:
a) de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. a), a1) și b);

10. Se introduce un nou articol 661 cu următorul cuprins:
(1) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 233/2016,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 17 martie 2016, se vor
actualiza în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi;
(2) În termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice locale
sunt obligate să ia măsurile stabilite la art. 271 (2) lit.a) -c).

11. Se introduce în ANEXA Nr. 2: DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN LEGE
(în ordine alfabetică) următorul cuprins:
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“Așezări informale – perimetre cu locuințe dezvoltate spontan, pe terenuri care nu au funcțiuni de
locuire reglementate urbanistic, situate de obicei la periferia localităților urbane sau rurale, în care
locuitorii nu au un drept de deținere legală asupra terenurilor și locuințelor pe care le-au construit și le
ocupă. Așezările informale cuprind locuințe improvizate, realizate din materiale recuperate, și/sau
locuințe realizate din materiale de construcții convenționale, iar prin localizarea și caracteristicile
socio-demografice generează excluziune, segregare și marginalizare socială. Prin situarea în zone de
risc natural (alunecări de teren, inundații) sau biologic (gropi de gunoi), unele așezări informale sau
părți din cadrul acestora, pun în pericol siguranța și sănătatea locuitorilor lor.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor
articolului 75 și ale articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată
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