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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în 

procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 

pentru mediu și echilibru economic, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege 

pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, transmis cu adresa nr. P.L.x. 375/2022 din 20 

iunie 2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/430/2022 din 21 iunie 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.458/26.04.2022, avizează favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

în ședința din 14 iunie 2022. 

  Ordonanța de urgență supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991. Proiectul vizează crearea cadrului 

legal necesar pentru executarea de lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente 

la infrastructura sistemului naţional de gospodărire a apelor cu rol de apărare 

împotriva inundaţiilor, precum şi instalaţiile aferente, inclusiv malurile şi talvegul 

albiilor minore, cu notificarea prealabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum 

şi cu obligaţia aducerii la starea iniţială a investiţiilor executate de terţi în baza unor 

protocoale/contracte de colaborare. 
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Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 13 

septembrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru 

completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii.  

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Ovidiu FULGA 


