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AL 
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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
lucrărilor de construcţii, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi �i 
Comisiei pentru administraţie publică �i amenajarea teritoriului, cu adresa nr. PL- 
x 579 din 9 septembrie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-11/1060 din 9 septembrie 
2015, respectiv cu nr. 4c-6/296/2015. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

             VICEPREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE,                           
 

           Ciprian Nicolae NICA                                       Victor Paul DOBRE 
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imunităţi 

Nr. 4c-11/1060/2015 
Bucureşti, 8 martie 2016 

Comisia pentru administraţie  publică şi 
amenajarea teritoriului 

           Nr. 4c-6/296/2015 
 

                                                                                                        Pl x 579/2015                        
 

       RAPORT  COMUN 
       asupra  

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea lucrărilor de construcţii 

    
În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi �i Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre 
dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, trimis Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi �i Comisiei pentru administraţie publică �i amenajarea 
teritoriului, cu adresa nr. PL- x 579 din 9 septembrie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-
11/1060 din 9 septembrie 2015, respectiv cu nr. 4c-6/296/2015. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 362 din 15.04.2015, a avizat favorabil 
iniţiativa legislativă. 

Senatul a adoptat ini�iativa legislativă în �edin�a din 02.09.2015. 
Guvernul nu sus�ine ini�iativa legislativă. 
Comisia pentru industrii �i servicii a avizat negativ proiectul de lege. 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi 

completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările �i completările ulterioare, urmărindu-se 
reglementarea autorizării executării construc�iilor în zone de interes turistic în 
care patrimoniul arhitectural trebuie să fie păstrat �i perpetuat, precum �i a 
posibilită�ii interven�iei mai rapide a autorită�ilor publice locale pentru 
desfiin�area construc�iilor ilegale, în anumite situa�ii. 
   Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  au examinat proiectul de 
Lege în şedinţe separate.  
  Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 
dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 2 februarie 2016. Din numărul total 
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de 23 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
au participat la dezbateri 19 deputaţi.  
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut proiectul 
de Lege în şedinţa din 8 martie 2016.  
  La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.  

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că nu se justifică reglementarea 
distinctă a autorizării interven�iilor asupra monumentelor istorice de cea a 
zonelor construite protejate/zonele de protec�ie a monumentelor - în contextul în 
care acestea au acela�i regim juridic (zonele respective fiind instituite tocmai 
pentru protec�ia monumentelor respective) – dar, prin solu�ia legislativă 
preconizată de ajunge la dezincriminarea unor fapte penale de nerespectare a Legii 
nr.50/1991, astfel cum sunt prevăzute la art.13 alin.(1) lit.b). 
 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea lucrărilor de construcţii, cu un amendament respins, prezentat în 
anexa la prezentul raport. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
              VICEPREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE,  
                                    
            Ciprian Nicolae NICA                                   Victor Paul DOBRE 
                              

 
 
 

          SECRETAR,                                               SECRETAR,  
 

        Sorin Constantin STRAGEA                          Constantin AVRAM                         
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                           Consilier parlamentar, 
       Alexandra Muşat                                                                                                           Nicoleta Toma 
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ANEXA 
Amendament respins 

 
 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au respins următorul amendament: 
 

Nr.
crt. 

Text proiect de lege 
Text amendament 

propus 
Motivare 

Cameră 
decizională 

1. Art.3 alin.(1) 
  
 b1) lucrări de 
construire, reconstruire, 
extindere, reparare, 
consolidare, protejare, 
restaurare, conservare, 
precum si orice alte lucrări, 
indiferent de valoarea lor, 
care urmează sa fie efectuate 
la construc�ii amplasate în 
zone construite protejate �i 
în zone de protec�ie a 
monumentelor, stabilite prin 
documenta�ii de urbanism 
aprobate potrivit legii. 

Art.3 alin.(1) 
 
 b1) lucrări de 
construire, 
reconstruire, 
extindere, reparare, 
consolidare, 
protejare, restaurare, 
conservare, precum 
si orice alte lucrări, 
indiferent de 
valoarea lor, care 
urmează sa fie 
executate la 
construc�ii 
amplasate în zone de 
protec�ie a 
monumentelor �i în 
zonele construite 
protejate, stabilite 
potrivit legii, ori la 
construc�ii cu 
valoare 
arhitecturală sau 
istorică deosebită, 
stabilite prin 
documenta�ii de 
urbanism aprobate. 
 
(Autor: dep.Marton 
Árpád -  
Grup parlamentar al 
UDMR) 

Prin divizarea lit.b) 
a alin.(1) al art.3, s-
au pierdut câteva 
elemente 
importante, cum ar 
fi de exemplu 
”construc�iile cu 
valoare 
arhitecturală sau 
istorică deosebită”, 
care ar permite 
chiar legal 
distrugerea unor 
astfel de clădiri, 
situa�ii destul de 
frecvente de 
exemplu în 
Bucure�ti. 

Camera 
Deputa�ilor 
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