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LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în
construcţii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea
disciplinei în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 278 din 28 aprilie 2010, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – Prin derogare de la prevederile art. 28, 31 şi 32 din
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate construcţiile

2
cu destinaţie turistică din zonele cu potenţial turistic, staţiunile turistice,
zonele construite protejate, zonele de protecţie a monumentelor istorice,
rezervaţiile naturale şi alte asemenea, precum şi construcţiile cu
destinaţie turistică şi construcţiile realizate în limita a 200 de metri de la
linia de coastă, din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe litoralul
Mării Negre, executate fără autorizaţie de construire sau cu
nerespectarea prevederilor acesteia, aflate pe terenuri proprietate publică
sau privată, finalizate sau în curs de execuţie, se desfiinţează.”

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 2. – (1) După constatarea faptului că respectivele
construcţii au fost executate fără autorizaţie de construire sau cu
nerespectarea

prevederilor

acesteia

de

către

reprezentanţii

Inspectoratului de Stat în Construcţii, aceştia înştiinţează Direcţia
generală lucrări publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, care somează proprietarii construcţiilor să le desfiinţeze în
termen de 48 de ore.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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