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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 
Bucureşti, 2.04.2014 

Nr. 4c-6/530 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, trimis comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa 

nr. PL.x 519 din 27 noiembrie 2013. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIN ALMAJANU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 

mailto:cp06@cdep.ro


 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
Bucureşti, 2.04.2014 

Nr. 4c-6/530 
 

R A P O R T       
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind  

autorizarea executării lucrărilor de construcții 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. PL.x 519 din 27 noiembrie 2013, cu dezbaterea pe fond în 

procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.868/08.08.2013) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-11/1401/16.12.2013) 

 avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii (nr.4c-3/503/17.12.2013) 

 punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1931/18.10.2013) 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 19 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor articolului 76 

alineatul (2) din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ca dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile 

prevăzute la art.26 să se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei, și nu în termen de 2 ani cum este prevăzut 

în prezent. Luând în considerare prevderile art.154 alin.(1) lit.e) din Codul penal, prin amendamentele admise s-a stabilit 

ca dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile prevăzute la art.26 să se prescrie în termen de 3 ani de la 

data săvârșirii faptei.  

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat proiectul de lege în 

şedinţa din 2 aprilie 2014. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, doamna Anca Ginavar - șef serviciu în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice. 

În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât cu 

unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea 

art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu următoarele amendamente admise, 

prezentate în Anexa la prezentul raport: 
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  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

MARIN ALMĂJANU 
 

RADU BABUȘ 
    
     
 
 
       
Consilier parlamentar, Roxana Feraru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 
Amendamente admise 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au admis următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

 
Text Senat 

Amendamente propuse 
(Autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 
1.  LEGE 

pentru modificarea art.31 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții 

Nemodificat 
 
 

 

2.   Articol unic. - Articolul 31 din 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 după cum urmează: 

 Articol I. - Articolul 31 din 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 după cum urmează: 
 
(Autor: Comisia pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului) 

Tehnică legislativă. 

3.   ”Art.31. - Dreptul de a constata 
contravențiile și de a aplica amenzile 
prevăzute la art.26 se prescrie în termen 5 
ani de la data săvârșirii faptei.” 

 ”Art.31. - Dreptul de a constata 
contravențiile și de a aplica amenzile 
prevăzute la art.26 se prescrie în termen 3 
ani de la data săvârșirii faptei.” 
 
(Autor: Comisia pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului) 

Corelare cu prevederile 
art.154 alin.(1) lit.e) din 
Codul penal. 

4.    Articol II. - Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată în Monitorul Oficial al 

Tehnică legislativă. 
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României, Partea I, nr.933 din 13 octombrie 
2004, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu modificările aduse 
prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
 
(Autor: Comisia pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului) 
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