PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 7, după alineatul (207), se introduce un nou
alineat, alin. (208), cu următorul cuprins:
„(208) Cu acordul asociației de proprietari se pot efectua lucrări
de închidere a balcoanelor/logiilor aflate la parterul clădirilor de locuit
multietajate dacă modificările aduse construcției se efectuează din motive
legate de securitate, de atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor,
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gunoaielor, precum și pentru siguranța și sănătatea celor care locuiesc în
apartamentul respectiv”.
2. La Anexa nr. 1 Capitolul I Secțiunea 1, punctul 2.5.6. se
modifică și va avea următorul cuprins:
„2.5.6. Acordul asociației de proprietari conform prevederilor
legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi,
amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate
– şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea
acestora –, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării
destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării de construcţii
cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.”
3. La Anexa nr. 2 punctul 10, după subpunctul 2 se introduce
un nou subpunct, subpunctul 3, cu următorul cuprins:
„10.3. Asociațiile de proprietari, care dețin titluri de proprietate
asupra terenurilor din jurul condominiilor, pot încheia contracte de
locațiune, închiriere, folosință sau concesiune asupra acestora precum și
asupra terenului aferent condominiului cu proprietarii interesați, pentru
extinderea spațiilor aflate la parter, cu acordul adunării generale exprimat
prin hotărâre adoptată cu 2/3 din numărul total al proprietarilor și acordul
exprimat în scris al tuturor proprietarilor direct afectați.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția
României, republicată.
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