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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525 /1996 
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism 

Secţiunea a 2 -a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 
situaţiei actuale 

Conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare, Regulamentul general de urbanism 
reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice şi economice care stă la baza 
elaborării planurilor de urbanism, precum şi a regulamentelor locale de 
urbanism. Potrivit art. 51 și respectiv art. 56 alin(1) și pct. 15 al Anexei nr. 1 
din Legea nr. 350/2001, elaborarea Regulamentului general de urbanism face 
parte din activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism de interes 
naţional şi regional şi se finanţează din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 

De asemenea, legea stipulează la art. 65 că în absenţa Planului de amenajare 
a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile 
aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnico-edilitare, 
precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic 
zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de 
urbanism. 

Regulamentul general de urbanism a fost aprobat prin Hotărâre a Guvernului 
în 1996 având la bază un anumit nivel de cunoaştere şi aplicare a dezvoltării 
urbane influențat de planificarea centralizată din perioada comunistă.  

La acest moment, actul normativ nu este suficient adaptat la realitățile din 
prezent, în cei 20 de ani de la aprobarea sa inițială existând modificări 
fundamentale ale mediului economic, social, fizic și de cadru normativ. 

Începând cu anul 2001, legislaţia naţională în domeniile urbanismului, 
amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii a 
cunoscut transformări majore, trecerea de la prevederi legale cu referire 
asupra obiectului arhitectural la reglementări care vizează planificarea 
dezvoltării și armonizarea construcţiilor în contextul cadrului urban şi natural 
existent realizându-se odată cu apariţia Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a altor acte normative în 
domenii conexe (Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, Legea nr. 
24/2007 a spațiilor verzi, republicată, cu modificarile și completările 
ulterioare, Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 46/2008 – 
Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 107/1996 a 
apelor cu modificările ulterioare, Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
etc.). 

S-a constatat, în baza experienţei şi a dinamicii activităţilor practice de 
elaborare şi avizare a planurilor urbanistice, că anumite prevederi ale 
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Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 nu mai corespund legislaţiei mai sus 
enunţate, generând practici neunitare la nivelul elaborării regulamentelor 
locale de urbanism, emiterii certificatelor de urbanism şi autorizării 
executării lucrărilor de construcţii. 

De asemenea, s-a constatat la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în urma activităţii de avizare a documentaţiilor de 
urbanism, că prevederile actuale care reglementează procentul de ocupare al 
terenului (POT) sunt dificil de aplicat similar în mediul urban şi rural, lipsind 
diferenţierea POT pentru zonele centrale, rezidenţiale, mixte şi industriale. 
Efectul acestor norme constă în practici neunitare şi în dificultatea elaborării 
regulamentelor locale de urbanism. Astfel, dispoziţiile Regulamentul general 
de urbanism necesitată completări şi modificări cu prevederi distincte pentru 
valoarea maximă a POT la nivelul localităţilor urbane faţă de cele rurale. 

În contextul consultărilor privind modificarea proiectului de act normativ, au 
fost primite solicitări de modificare sau de clarificare inclusiv de la Consiliul 
Concurenţei, instituţie care pune în aplicare şi asigură respectarea 
prevederilor naţionale şi comunitare de concurenţă, în sensul eliminării 
barierelor legislative care generează discriminare şi al întăririi cooperării 
între furnizorii de servicii la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 

O altă situaţie problematică abordată în prezentul proiect de act normativ 
este actualizarea normelor metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a 
regulamentelor locale de urbanism. Această măsură se impune având în 
vedere experienţa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
din ultimii ani, în calitate de autoritate publică centrală, coordonatoare a 
programului sus menţionat, ţinând cont de dificultăţile întâmpinate în 
fundamentarea necesarului de alocaţii bugetare, colaborarea cu 
compartimentele de specialitate ale consiliilor judeţene şi departajarea 
solicitărilor de finanţare în funcție de alocarea bugetară.  

În conformitate cu art. 46 din Legea nr. 350/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare, planul urbanistic general are atât caracter director şi 
strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument 
de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea 
programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-
teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe planul urbanistic 
general. 

Menționăm că Planul urbanistic general (P.U.G) cuprinde prevederi pe termen 
mediu şi lung cu privire la: 

a) evoluţia în perspectivă a localităţii; 

b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; 

c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în 
planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean; 

d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, 
precum şi măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, 
utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone; 

e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare; 

f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă 
de construire; 

g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de 
regenerare urbană. 
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Planul urbanistic general cuprinde piese scrise şi desenate cu privire la: 

a) diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evoluţiei istorice, 
precum şi a previziunilor economice şi demografice, precizând nevoile 
identificate în materie de dezvoltare economică, socială şi culturală, 
de amenajare a spaţiului, de mediu, locuire, transport, spaţii şi 
echipamente publice şi servicii; 

b) strategia de dezvoltare spaţială a localităţii; 

c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia; 

d) planul de acţiune pentru implementare şi programul de investiţii 
publice. 

Având în vedere rolul P.U.G. conform legii, trebuie subliniat faptul că acest 
tip de documentaţie reprezintă baza legală din punct de vedere al planificării 
dezvoltării în plan teritorial şi emiterii autorizaţiilor de construcţii pentru 
perioadele de programare ale fondurilor europene, ca atare Guvernul trebuie 
să se asigure că autorităţile locale dispun de aceaste documentaţii de 
planificare strategică a teritoriului, actualizate şi de bună calitate, pentru a 
putea fi sprijinită coordonarea intervenţiilor teritoriale.  

2. Schimbări 
preconizate 

Modificarea proiectului de act normativ are scopul de a elimina o serie de 
prevederi caduce, precum și de a actualiza regulamentul general de urbanism 
în raport cu legislaţia în vigoare în urbanism şi domeniile conexe, inclusiv cu 
principiile de dezvoltare durabilă și cu tendințele actuale din domeniu la 
nivel european. Pe de altă parte, a fost avut în vedere ca regulamentul 
general de urbanism să permită aplicabilitatea la nivel local în funcție de 
particularitățile teritoriale locale. 

Totodată, trebuie menționat că într-o etapă ulterioară, este avută în vederea 
sistematizarea întregului corpus de acte normative care reglementează 
problematica urbanismului şi construcţiilor în România. În cadrul acestui 
demers se are în vedere revizuirea coerentă şi corelată a întregii legislaţii din 
domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Prin urmare 
demersul de revizuire a prezentului act normativ trebuie încadrat ca etapă a 
unui proces pe termen lung de sistematizare a legislației din domeniile 
indicate anterior, sistematizare care va fi realizată prin elaborarea Codului 
amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Pentru fundamentarea 
codului vor fi elaborate analize care vor sta la baza revizuirii legislaţiei 
primare și secundare din domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi 
construcţiilor (legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru care vor fi auditate 
şi modificate). 

Cu privire la programul de finanţare (punctul de pornire în demersul de 
modificare a HG nr. 525/1999), modificările vizează asigurarea unui cadru 
mult mai clar a modului de derulare a programului de finanţare pentru 
elaborarea/actualizarea P.U.G. și regulamentelor locale de urbanism.  

Urmare a considerentelor anterior expuse, prezentul act normativ propune 
modificarea şi completarea HG nr. 525/1996, în următoarele direcţii majore: 

1. Actualizarea regulamentului general de urbanism în raport cu legislaţia în 
vigoare în urbanism şi domeniile conexe, precum şi cu principiile de 
dezvoltare durabilă și cu tendințele actuale din domeniu la nivel 
european. În acest sens, prin proiectul de act normativ se vor asigura 
următoarele: 

- stabilirea principiilor ocupării raţionale a terenurilor din intravilanul 
localităţilor; 
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- dezvoltarea controlată a intravilanelor localităților în corelare cu 
distribuția spațială a serviciilor publice locale (infrastructură 
edilitară, transport public); 

- stabilirea unor principii generale care să organizeze procesul de 
elaborare a documentațiilor de urbansim; 

- creșterea gradului de protecție a zonelor împădurite, a zonelor cu 
resurse subterane, a ariilor și a zonelor protejate; 

- stabilirea condițiilor de construibilitate în zonele afectate de 
hazardele naturale și antropice; 

- diferențierea procentului de ocupare a terenului în mediul urban 
față de mediul rural astfel încât să se păstreze caracteristicile și 
modul de utilizare a terenurilor din aceste categorii; 

- modificarea procentului de ocupare a terenului pentru construcții 
de învățământ.  

Prin programul de guvernare s-a stabilit raportat la nevoile de la 
nivel local, construirea unui număr semnificativ de grădinițe și 
creșe. Având în vedere analizele și discuțiile cu autoritățile locale s-
a constatat că în urma aplicarii prevederilor legislației privind 
proprietatea, autoritățile locale dispun de rezerve de teren 
insuficiente pentru dezvoltarea investițiilor publice. 

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că majoritatea 
grădinițelor și creșelor private existente nu respectă suprafețele 
prevăzute în prezent în Regulamentul General de Urbanism, 
deoarece aceste norme sunt stabilite pentru construire, nu pentru 
autorizarea funcționării. Marea majoritate a acestor grădinițe 
funcționează în clădiri care au suferit o reconversie funcțională. 
Astfel se creează o concurență neloială între grădinițele și creșele 
private și cele de stat. Menționăm că prin modificarea propusă nu 
este afectată funcționalitatea corectă a unei grădinițe sau creșe, 
respectiv necesitatea de a avea loc de joacă, spațiu verde etc. 

- clarificarea modului de ocupare a terenului în raport cu căile 
rutiere, feroviare și fluviale; 

- introducerea prevederilor privind obligativitatea ca la realizarea 
parcajelor aferente centrelor comerciale, clădirilor de birouri și 
locuințelor colective să fie asigurat cel puțin un punct de 
reîncărcare a vehiculelor electrice la 3 locuri de parcare, în 
conformitate cu Directiva 2014/94/UE privind instalarea 
infrastructurii pentru combustibili alternativi;  

- având în vedere obligația de a asigura spaţii verzi şi plantate pentru 
construcţiile de locuinţe, respectiv, nu mai puţin de 2 m2/locuitor, 
a fost introdusă posibilitatea ca maxim 0,5 m2/locuitor să fie 
acoperișuri verzi și terase verzi. 

2. Eliminarea prevederilor caduce sau care pot fi interpretate ca fiind 
problematice în raport cu principiile liberei concurențe, conform 
rezultatelor proiectului derulat de Consiliul Concurenței, Guvernul 
României și OCDE privind “Analiza impactului concurenţial al legislaţiei în 
vigoare în sectoare cheie ale economiei româneşti”. Prin proiectul de act 
normativ se va modifica art. 20 al Anexei nr. 1 a HG nr 525/1996 astfel 
încât avizele să fie emise de către autorități publice nu de companii 
private, secțiunile 1.2 şi 1.3 la Anexa 1 a Regulamentului General de 
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Urbanism astfel încât să se asigure o mai mare flexibilitate a modului de 
ocupare a terenurilor din cadrul localităților și se va abroga secțiunea 
1.6.6. din Anexa 1 la RGU deoarece prevederile sunt depășite în raport cu 
situația economică și socială actuală. 

3. Modificarea anexei 2 „Norme metodologice privind finanţarea elaborării 
şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a 
regulamentelor locale de urbanism”, în scopul îmbunătăţirii eficienţei și 
eficacității programului de finanţare atât din punct de vedere al derulării 
Programului de finanțare cât și al utilizării fondurilor alocate de la 
bugetul de stat pentru acest program. Prin proiectul de act normativ s-a 
stabilit o grilă a criteriilor de prioritizare aplicabilă la nivelul fiecărui 
judeţ, în situaţia în care suma solicitată în scopul finanţării elaborării 
şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a 
regulamentelor locale de urbanism, este mai mare decât suma alocată 
prin bugetul programului de finanţare. Prin punctajul acordat a fost 
vizată sprijinirea unităților administrativ - teritoriale al căror P.U.G. au 
termenul de valabilitate depășit precum și sprijinirea unităților 
administrativ – teritoriale pentru finalizarea P.U.G. prin acordarea unui 
punctaj mai mare unităților administrativ – teritoriale care are restul de 
executat mai mic de 20% din valoarea totală a contractului. De asemenea 
a fost introdus un criteriu care să țină cont de valoarea impozitului pe 
venit colectat astfel încât să poată fi sprijinite și unitățile administrativ – 
teritoriale care au valoarea impozitului pe venit colectat sub valoarea 
medianei impozitului pe venit colectat la nivel național. 

4. Introducerea unei anexe noi la normele metodologice (anexa nr. 9 la 
prezenta hotărâre), în care sunt prevăzute sintetic elementele 
componente şi etapele elaborării planurilor urbanistice generale, în 
scopul unei mai bune gestionări la recepţia documentaţiilor de către 
autorităţile locale contractante, totodată în sprijinul proiectanţilor în 
domeniul urbanismului. 

5. O serie de modificări vizează adaptarea prevederilor la noul context 
climatic generat de schimbările climatice şi fenomenelor de ploi 
extreme. În acest sens, prevederile existente au fost auctualizate în 
raport cu hărţile de inundaţii care au fost elaborate de către Ministerul 
Mediului.  

      Se preconizează ca odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, să 
aibă loc o îmbunătăţire a activităţii administraţiilor publice locale şi/sau 
centrale în domeniul avizării, aprobării şi implementării documentaţiilor de 
urbanism, precum şi autorizării executării lucrărilor de construcţii. 

       De asemenea, modificările aduse prin prezentul act normativ vizează 
îmbunătăţirea activităţii proiectanţilor elaboratori ai planurilor urbanistice 
generale şi regulamentelor locale de urbanism, măsuri ce conduc la creşterea 
calităţii documentaţiilor de urbanism, mai buna gestionare şi aplicare a 
prevederilor acestora. 

3.Alte informaţii Nu au fost identificate 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1.Impactul 
macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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1^1. Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor 
de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Proiectul va avea un impact favorabil asupra continuării demersurilor 
investiţionale şi de dezvoltare a localităţilor prin eliminarea unor 
prevederi caduce sau considerate ca aducând limitări nejustificate. 

2^1. Impactul asupra 
sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ aduce clarificări în privința avizării 
documentațiilor de urbanism sau proiectelor necesare autorizării 
lucrărilor de construcții.  

2^2. Impactul asupra 
întreprinderilormici şi 
mijlocii 

Proiectul va avea un impact favorabil asupra continuării demersurilor 
investiţionale şi de dezvoltare a localităţilor, prin eliminarea unor 
prevederi caduce sau considerate ca aducând limitări nejustificate. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ cuprinde prevederi care contribuie la 
limitarea segregării sociale. 

4. Impact asupra 
mediului  

Proiectul de act normativ cuprinde clarificări ale condițiilor de 

autorizare a construcțiilor astfel încât să se asigure prezervarea 

elementelor de mediu și limitarea consumului de resurse naturale. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

                                                    - mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

(i) impozit pe 

profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

1. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
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a) buget de stat, din 
acesta: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii  
b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

3. Impact financiar 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

7. Alte informaţii  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

                                                              Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 
sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

1¹. Compatibilitatea proiectului de act normativ 
cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

Programul de finanțare a planurilor de 

urbanism general respectă legislația privind 

achizițiile publice.  

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
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transpun prevederi comunitare   acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 
actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

5. Alte acte normative şi sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

                                                          Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normative 

1.Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţiile neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care 
a avut loc consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii este legată 
de obiectul proiectului de act normativ. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 
ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative. 

Prezentul act normativ a fost supus consultării 
în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
prvind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităților administrației 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Consiliul Legislativ 

Consiliul Concurenței 

Consiliul Economic și Social 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
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                                                              Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

1. Informarea societăţii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborării 
proiectului de act 
normativ 

A fost respectată transparența decizională în conformitate cu Legea 
nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia 
publică. Proiectul de lege a fost publicat pentru consultare pe site-ul 
web al ministerului. 

În cadrul procesului de consultare publică cu privire la proiectul de 
Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general 
de urbanism, Ordinul Arhitecţilor din România a solicitat organizarea 
unei dezbateri publice cu privire la proiectul de act normativ. 
Dezbaterea publică a fost organizată pe data de 20 iulie 2017, în 
conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.  

La dezbaterea publică au participat reprezentanți ai asociațiilor 
profesionale și reprezentanți ai instituțiilor relevante din domeniu 
(Ordinul Arhitecţilor din România, Registrul Urbaniștilor din 
România, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România, 
Asociația Arhitecților Șefi de Județe din România, Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” etc.). 

2. Informarea societăţii 
civile cu privire la 
eventualul impact asupra 
mediului în urma 
implementării proiectului 
de act normativ, precum 
şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii 
biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

                                                              Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 
act normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
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    Faţă de cele prezentate, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele 
interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 
 

VICEPRIM-MINISTRU, 
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  

VASILE - DANIEL SUCIU 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR  
RĂZVAN CUC 

 
 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL MEDIULUI 

GRAŢIELA LEOCADIA GAVRILESCU 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

CARMEN DANIELA DAN 

 

MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

GABRIEL-BENIAMIN LEȘ 

 

MINISTRUL APELOR ȘI PĂDURILOR, 

IOAN DENEŞ 

MINISTRUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII 
NAȚIONALE 

VALER-DANIEL BREAZ 

 

   MINISTRUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

PETRE DAEA 

 

MINISTRUL ENERGIEI  

ANTON ANTON 

MINISTRUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII 
INFORMAŢIONALE 

ALEXANDRU PETRESCU 

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,                                               

SORINA PINTEA 

 

                       MINISTRUL TURISMULUI, 

                      BOGDAN GHEORGHE TRIF 

 

MINISTRUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI 
ANTREPRENORIAT, 

ȘTEFAN-RADU OPREA 

 

MINISTRUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI, 

CONSTANTIN-BOGDAN MATEI 

  

 

 

MINISTRUL ECONOMIEI 

NICULAE BĂDĂLĂU 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, 

ECATERINA ANDRONESCU 

 

 

           MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE, 

            EUGEN ORLANDO TEODOROVICI 

 

 

            MINISTRUL JUSTIȚIEI, 

                  ANA BIRCHALL 
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