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În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, trimisă cu adresa          
nr. Pl-x 296 din 10 iunie 2014, înregistrată sub nr.4c-11/654, respectiv nr.4c-6/211. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa legislativă în şedinţa 
din 2 iunie 2014. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92        
alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi 
completări,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 1430 
din 12 decembrie 2013. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 283 din 14 februarie 2014 nu 
susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea    
art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificări şi completări ulterioare, în sensul eliminării cerinţei autorizaţiei de 
construire pentru anumite lucrări care vizează în general modificări interioare la construcţii 
aflate în zone protejate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificări şi completări, membrii Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului au examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 17 septembrie 
2014. La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, doamna Hegedüs Csilla, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 24 membri ai comisiei. 
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Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată din următoarele considerente: 
conform justificării prezentate de către iniţiatori, lucrările de tâmplărie interioară, finisaje 
interioare, modificări şi înlocuiri de sobe, zugrăveli sunt intervenţii care nu afectează 
clădirile din jur. 

În cazul clădirilor monumente istorice substanţa şi valoarea lor arhitecturală şi 
istorică este dată inclusiv de finisaje, tâmplarie, pardoseli, faţade, tencuieli, sisteme de 
încălzire şi alte elemente de construcţie situate în interiorul construcţiei. 

Pe de altă parte, trebuie ţinut cont şi de faptul că faţadele, terasele, acoperişurile şi 
alte asemenea aparţinând construcţiilor situate în zone de protecţie a monumentelor istorice 
sau în zone construite protejate au o deosebită valoare ambientală şi aceasta justifică 
necesitatea autorizării intervenţiilor de substanţă asupra acestor elemente care pot afecta 
punerea în valoare a monumentelor istorice şi a construcţiilor cu valoare protejată de lege.  

Prin urmare, adoptarea propunerii legislative ar putea crea premisele executării 
necontrolate de lucrări de intervenţie la construcţii amplasate în zone de protecţie a 
monumentelor istorice şi în zone construite protejate, fapt de natură să conducă la 
afectarea/distrugerea expresiei arhitecturale a clădirilor şi a caracterului urbanistic, 
ambiental, istoric, al cadrului construit al zonelor, prin care se conferă acestora identitate 
specifică. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificări şi completări, membrii Comisiei juridice au examinat această 
iniţiativă legislativă în şedinţa din  5 mai 2015.  

Conform listei de prezenţă la şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 25 membri ai acesteia.   

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului 
Legislativ, a punctului de vedere al Guvernului, precum şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.11 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare.  

 
         
               PREŞEDINTE                              VICEPREŞEDINTE 
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