
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 

L E G E 
 

 
pentru modificarea şi 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 construcţii, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum 
urmează: 
 

1. La articolul 24, litera b) a alineatului (1) va avea 
următorul cuprins: 
 „b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi 
acestora de către organele de control competente, potrivit legii;” 
 

2. La articolul 27, alineatele (1) şi (5) vor avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 27. – (1) Preşedinţii consiliilor judeţene, primarii şi  
organele de control din cadrul autorităţilor administraţiei publice 
locale şi judeţene au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei 
în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în 
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cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale şi, în funcţie de 
încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiuni sau să se 
adreseze instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală, 
după caz. 

(5) Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, 
încheiate de organele de control ale administraţiei publice locale, 
se înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, şefului 
compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului 
judeţean ori primarului unităţii administrativ-teritoriale sau al 
sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază s-a săvârşit 
contravenţia.” 
 

3. La articolul 32, alineatul (4) va avea următorul 
cuprins: 
 „(4) În situaţiile prevăzute la art. 24, organele de control vor 
putea cere instanţei să dispună, prin hotărârea de condamnare, 
măsurile menţionate la alin. (1). Organele de control competente, 
potrivit legii, pot cere organelor de urmărire penală sesizate şi, 
după caz, instanţei să dispună oprirea temporară a executării 
lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal.” 
 

4. Articolul 33 va avea următorul cuprins: 
 „Art. 33. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 32, 
construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al statului, vor putea fi 
desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei 
publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află 
construcţia, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala 
contravenientului. 
 (2) Procedura prevăzută la alin. (1) se poate declanşa din 
oficiu de către autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale unde se află construcţia, sau la solicitarea 
proprietarului ori administratorului legal al terenului aparţinând 
domeniului public sau privat al statului. 
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(3) În cazul neîndeplinirii de către autoritatea administraţiei 
publice competente a procedurii de desfiinţare, în termen de 15 
zile calendaristice de la data solicitării prevăzute la alin (2), 
proprietarul sau administratorul legal al terenului aparţinând 
domeniului public sau privat al statului vor putea trece de îndată 
la desfiinţarea construcţiilor executate fără autorizaţie de 
construire. 
 (4) Prin excepţie de la prevederile art. 32, construcţiile 
executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând 
domeniului public sau privat al judeţelor, oraşelor sau comunelor, 
vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de către autoritatea 
administraţiei publice competente, fără sesizarea instanţelor 
judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului. 
 (5) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autorităţile 
publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu 
societăţi comerciale specializate în astfel de lucrări, în condiţiile 
legii.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76        
alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 
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