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   Către 

    BIROUL PERMANENT AL 

    CAMEREI DEPUTATILOR 

 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra propunerii 
legislative pentru modificarea art.7. alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, trimisă Comisiei noastre pentru dezbatere şi 
avizare în fond, cu adresa nr.Pl.x.158 din 19 martie 2007. 
 
  Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 14 martie 2007. 
 

 În şedinţa din data de 3 mai 2007 a Camerei Deputaţilor s-a hotărât 
retrimiterea la comisie a propunerii legislative în vederea întocmirii unui nou raport. 

  
 Comisia a reexaminat propunerea legislativă în şedinţa din 5 iunie 2007 

şi a hotărât cu unanimitate de voturi să propună Plenului Camerei Deputaţilor 
dezbaterea şi adoptarea raportului întocmit de comisie.  
 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă se 
încadrează în categoria legilor organice.  
 

 
             PRESEDINTE,      SECRETAR, 
 
         RELU FENECHIU    SEREŞ DENEŞ       
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RAPORT  SUPLIMENTAR 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 

 
  Cu adresa nr.Pl.x.158 din 19 martie 2007, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea art.7, 
alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
 

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere:  
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1336/07.10.2006; 
- avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii nr.23/75/2007 din 28.03.2007; 
- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr. Pl.x158 din 27.03.2007; 
- Punctul de vedere al Guvernului nr.3264 din 26.10.2006, care nu susţine prevederile propunerii legislative. 
 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, instituind obligaţia solicitantului ca la depunerea cererii de emitere 
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a autorizaţiei de construire, să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul – teren şi/sau 
construcţii – nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe judecătoreşti. În caz contrar, documentaţia urmează a fi 
restituită solicitantului, care o va depune spre autorizare numai după soluţionare definitivă în instanţă a litigiului. 
   

 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic reexaminând propunerea 
legislativă, avizele primite şi Punctele de vedere ale Guvernului, considerând justificată necesitatea îmbunătăţirii textului alin. 
(9) al art.7 din lege, propune Plenului Camerei Deputaţilor dezbaterea şi adoptarea textului în forma prezentată în raportul 
comisiei.  

  
 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă se încadrează  în categoria legilor 

organice, întrucât legea de bază este o lege organică. 
 
  La lucrările comisiei din data de 5 iunie 2007 au fost prezenţi 27 deputaţi, din totalul de 29 membri ai acesteia, 
iar din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii au participat domnul Borberici Dinu - director general şi domnul Epuran 
Constantin - inspector de specialitate.    
   
  Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 14 martie 2007. 
 
  Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul 
de lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.  
 
  Raportul comisiei cu modificările prezentate în anexă a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
  
 

                  PREŞEDINTE,                                SECRETAR, 
 
                  RELU FENECHIU                       SEREŞ DENEŞ 
 
Consilieri: Mona Georgeta Baban 
arh. Victor Cristea 
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ANEXA 
 

I. Amendamente admise 
 
  În urma reexaminării şi dezbaterilor, Comisia propune admiterea cu modificări a propunerii legislative: 
 
Nr 
crt
. 

 
Textul Legii nr.50/1991 cu 

modificările ulterioare 

 
Textul propunerii legislative 

 
Propuneri de amendamente  
(autorul amendamentului) 

 

 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

 
 
1 

 
  

 
LEGE 

pentru modificarea art.7, alin.9 din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii 
 

 
 
 - nemodificat 

 
  
 

 
2 

 
  

 
 Articol unic: art.7 alin 9 din 
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 şi 
completările ulterioare se modifică după 
cum urmează: 
 

 
 Articol unic. – Alineatul (9) al 
articolului 7 din 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 şi 
completările ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

 
 Pentru 
respectarea caracterului 
unitar în redactarea 
actelor normative cu 
obiect similar de 
reglementare 
 
(Deputat: Relu Fenechiu) 
 

 
3 

 
  
 
 
 (9) Autorizaţia de construire 
se emite dacă sunt îndeplinite 
cumulativ condiţiile cerute pentru 
prezenta lege. Autoritatea emitentă a 
autorizaţiei nu este responsabilă 
pentru eventualele prejudicii 
ulterioare cauzate de existenţa, în 
momentul emiterii actului, a unor 

  
 Alin. (9) al art.7 va avea 
următorul cuprins: 
  
 „(9) Odată cu depunerea cererii 
de emitere a autorizaţiei de construire 
solicitantul are obligaţia să prezinte o 
declaraţie pe propria răspundere din 
care să rezulte că imobilul – teren 
şi/sau construcţii – nu face obiectul 
unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe 
judecătoreşti. În caz contrar, 

 
 Alineatul (9) al articolului 7 va 
avea următorul cuprins: 
 
 „(9) Autorizaţia de construire 
se emite dacă sunt îndeplinite 
cumulativ condiţiile cerute prin 
prezenta lege. Autoritatea emitentă a 
autorizaţiei nu este responsabilă 
pentru eventualele prejudicii 
ulterioare cauzate de existenţa, în 
momentul emiterii actului, a unor 

 
  
 
 
Pentru a evidenţia 
responsabilitatea celui 
care solicită eliberarea 
autorizaţiei de 
construire, în condiţiile 
existenţei unui litigiu 
pe rolul unei instanţe 
judecătoreşti.  
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litigii aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti privind imobilul – teren 
ş/sau construcţii – aparţinând 
exclusiv solicitantului. 
 

documentaţia se restituie solicitantului, 
care o va depune spre autorizare numai 
după soluţionarea definitivă în instanţă 
a litigiului.” 
 

litigii aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti privind imobilul – teren 
şi/sau construcţii – responsabilitatea 
aparţinând exclusiv solicitantului.” 
 
  
 

 
(Deputat: Relu Fenechiu) 
 

 
 
 
 
 
Consilieri: Mona Georgeta Baban 
arh. Victor Cristea 
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