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Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, trimisă comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr. Pl.x 629 

din 16 decembrie 2013. 
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VICTOR - PAUL DOBRE 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
Bucureşti, 02.02.2016 

Nr. 4c-6/592 
 

R A P O R T       
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.50/1991  

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 

 
 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 629 din 16 decembrie 2013, cu dezbaterea pe fond, a 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, înregistrată 

cu nr.4c-6/592/16.12.2013. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.518/11.06.2013) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-11/1543/19.02.2014) 

 avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii (nr.4c-3/570/25.02.2014) 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 decembrie 2013, în calitate de primă Cameră 

sesizată. 

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

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  



  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmărind stabilirea 

componenţei structurilor de specialitate la nivelul aparatelor proprii ale consiliilor locale ale comunelor, majorarea 

termenului de prescripţie pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor, de la 3 ani la 5 ani, precum şi 

introducerea de noi contravenţii. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat propunerea 

legislativă în şedinţa din 2 februarie 2016. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. 

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

Deputaţilor, republicat, doamna Sirma Caraman - secretar de stat și doamna Anca Ginavar - șef serviciu în cadrul 

Ministerului 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 propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu amendamente admise prezentate în anexa la 

prezentul raport.  

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

 
        PREŞEDINTE, SECRETAR, 

 
VICTOR - PAUL DOBRE 

 
CONSTANTIN AVRAM 

    
 

Șef serviciu, Sofia Chelaru          
Consilier, Roxana Feraru 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE  ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.   LEGE  

pentru modificarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de 
construcţii 

 

LEGE 
pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

Reformularea în 
concordanţă cu  
propunerea 
legislativă, 
respectiv 
modificarea şi 
completarea legii 
de bază. 

2.     Art. I. - 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 se completează după cum 
urmează: 

 

3.   Art. 3 - (1) 
Construcţiile civile, 
industriale, agricole, cele 
pentru susţinerea 
instalaţiilor şi utilajelor 
tehnologice, pentru 
infrastructură de orice fel 

  1. La articolul 3 alineatul 
(1), litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
sau de oricare altă natură 
se pot realiza numai cu 
respectarea autorizaţiei 
de construire, precum şi a 
reglementărilor privind 
proiectarea şi executarea 
construcţiilor, pentru: 

…………………….... 
b) lucrări de 

construire, reconstruire, 
extindere, reparare, 
consolidare, protejare, 
restaurare, conservare, 
precum şi orice alte 
lucrări, indiferent de 
valoarea lor, care 
urmează să fie efectuate 
la construcţii 
reprezentând 
monumente istorice, 
inclusiv la anexele 
acestora, identificate în 
acelaşi imobil - teren 
şi/sau construcţii, la 
construcţii amplasate în 
zone de protecţie a 
monumentelor şi în zone 
construite protejate, 
stabilite potrivit legii, ori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 b) lucrări de construire, 
reconstruire, extindere, reparare, 
consolidare, protejare, restaurare, 
conservare, precum şi orice alte 
lucrări, indiferent de valoarea lor, 
care urmează să fie efectuate la 
toate categoriile de 
monumente istorice prevăzute 
de Legea nr.422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, inclusiv la anexele 
acestora, identificate în acelaşi 
imobil - teren şi/sau construcţii, la 
construcţii amplasate în zone de 
protecţie a monumentelor şi în 
zone construite protejate, stabilite 
potrivit legii, ori la construcţii cu 
valoare arhitecturală sau istorică 
deosebită, stabilite prin 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modificarea este 
necesară pentru 
o mai bună 
corelare între 
dispoziţiile  Legii 
nr.50/1991 şi ale 
Legii 
nr.422/2001 care 
prevede mai 
multe categorii 
de monumente 
istorice _ 
monumente, 
ansambluri, 
situri, în vederea 
evitării situaţiilor 
litigioase şi 
asigurării 
securităţii 
juridice a 
investiţiilor. 
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Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
la construcţii cu valoare 
arhitecturală sau istorică 
deosebită, stabilite prin 
documentaţii de urbanism 
aprobate; 

documentaţii de urbanism 
aprobate; 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 
 

4.   
 
 
 
 
 
 Art. 4 - (1) 
Autorizaţiile de construire 
se emit de preşedinţii 
consiliilor judeţene, de 
primarul general al 
municipiului Bucureşti, de 
primarii municipiilor, 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, ai oraşelor şi 
comunelor pentru 
executarea lucrărilor 
definite la art. 3, după 
cum urmează:  
 a) de preşedinţii 
consiliilor judeţene, cu 
avizul primarilor, pentru 
lucrările care se execută: 

.............................. 
 

 1. La art.4, alin.(1) 
punctul 2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 (1) Autorizaţiile de 
construire se emit de preşedinţii 
consiliilor judeţene, de primarul 
general al municipiului 
Bucureşti, de primarii 
municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, ai 
oraşelor şi comunelor pentru 
executarea lucrărilor definite la 
art. 3, după cum urmează:    
 
 
 
 a) de preşedinţii consiliilor 
judeţene, cu avizul primarilor, 
pentru lucrările care se execută: 
 
 
 

  2. La articolul 4, alineatul 
(1), litera a), punctul 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
    2. în extravilanul 
comunelor ale căror 
primării nu au organizate 
structuri de specialitate; 

    2. în intravilanul 
comunelor ale căror primării nu 
au nici un angajat – funcţionar 
public – cu atribuţii în domeniul 
urbanismului, amenajării 
teritoriului şi autorizării 
executării lucrărilor de 
construcţii;” 

 2. în intravilanul şi 
extravilanul unităților 
administrativ - teritoriale ale 
căror primării nu au nici un angajat 
- funcţionar public, cu atribuţii în 
domeniul urbanismului, amenajării 
teritoriului şi autorizării executării 
lucrărilor de construcţii, în 
structurile de specialitate 
organizate conform legii; 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

Pentru claritate 
și  conciziune au 
fost comasate 
propunerile de la 
punctul 2 al 
propunerii 
legislative.  

5.  _________________________    2.  La art.4, alin.(1) 
după punctul 2 se introduce 
un nou punct, pct.3 care va 
avea următorul cuprins: 
 3. în extravilanul 
comunelor ale căror primării nu 
au organizate structuri de 
specialitate conform legii; 

  
 
 
 
 Se elimină. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 

Prevederile au 
fost preluate la 
pct.2. 
 

6.  Art.4 alin.(1) lit.e)  
  
 
 
 

   3. La articolul 4, alineatul 
(1), partea introductivă a 
literei e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 e) de primarii 
oraşelor şi comunelor 
pentru lucrările care se 
execută: 
 
 

  e) de primarii unităților 
administrativ - teritoriale, care 
au în aparatul de specialitate 
angajaţi - funcţionari publici, 
cu atribuţii în domeniul 
urbanismului, amenajării 
teritoriului şi autorizării 
executării lucrărilor de 
construcţii pentru lucrările care 
se execută: 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

7.  ___________________________    3. La art.4, alin.(1) 
punctul 3, după litera e) se 
introduce o nouă literă, lit.f)  
care va avea următorul 
cuprins: 
 “(1) Autorizaţiile de 
construire se emit de preşedinţii 
consiliilor judeţene, de primarul 
general al municipiului 
Bucureşti, de primarii 
municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, ai 
oraşelor şi comunelor pentru 
executarea lucrărilor definite la 
art. 3, după cum urmează:    

 
 
 
 
 
Se elimină. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 Lit.f) este 
abrogată prin 
Legea 
nr.261/2009. 
Propunerile de la 
litera f) au fost 
preluate la litera  
e). 
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Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 f) De primarii comunelor, 
pentru lucrările care se execută:  
     1. în intravilanul 
localităţilor componente, dacă la 
nivelul primăriei există cel puţin 
o persoană angajată – 
funcţionar public – cu atribuţii în 
domeniul urbanismului, 
amenajării teritoriului şi 
autorizării executării lucrărilor 
de construcţii; 
 2. La construcţiile 
reprezentând monumente 
istorice clasate sau aflate în 
procedură de clasare potrivit 
legii, aflate pe teritoriul 
administrative, în condiţiile 
art.10 lit.a) şi ale art.45 alin.(3)  
şi cu avizul arhitectului-şef al 
judeţului; 
 3. În extravilanul 
comunelor, dacă este organizată 
la nivelul primăriei structură de 
specialitate;” 
 

8.  art.26 alin.(1) 
 
 
 

  4. La art.26, alin.(1) 
lit.h) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 h) neemiterea 
certificatelor de urbanism 
în termenul prevăzut la 
art. 6 alin. (2), precum şi 
emiterea de certificate 
de urbanism incomplete 
ori cu date eronate, care 
nu conţin lista cuprinzând 
avizele şi acordurile legale 
necesare în raport cu 
obiectivul de investiţii, 
sau eliberarea acestora 
condiţionat de elaborarea 
prealabilă a unei 
documentaţii de urbanism 
sau a oricăror 
documentaţii tehnice de 
definire a scopului 
solicitării, cu depăşirea 
termenului legal, sau 
refuzul nejustificat ori 
condiţionarea furnizării 
informaţiilor de interes 
public prevăzute la art. 6 
alin. (1); 

 “lit.h) emiterea 
certificatelor de urbanism cu 
nerespectarea prevederilor art. 
6 alin. (2), incomplete ori cu 
date eronate, care nu conţin 
lista cuprinzând avizele şi 
acordurile legale necesare în 
raport cu obiectivul de investiţii, 
sau eliberarea acestora 
condiţionat de elaborarea 
prealabilă a unei documentaţii 
de urbanism sau a oricăror 
documentaţii tehnice de definire 
a scopului solicitării, cu 
depăşirea termenului legal, sau 
refuzul nejustificat ori 
condiţionarea furnizării 
informaţiilor de interes public 
prevăzute la art. 6 alin. (1);” 

Se elimină. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

Propunem 
rămânerea în 
vigoare al 
prevederilor 
actuale existente 
în Legea 
nr.50/1991, 
deoarece 
trebuie 
sancţionată şi 
situaţia de 
neemitere a 
certificatelor de 
urbanism,  nu 
doar emiterea 
acestora cu 
nerespectarea 
prevederilor art. 
6 alin. (2), 
incomplete sau 
cu date eronate. 

9.  art.26 alin.(1) 
 
 
 

 5. La art.26, alin.(1) 
lit.i) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
  i) emiterea de 
autorizaţii de 
construire/desfiinţare: 
 
 
 
  - în lipsa unui drept real 
asupra imobilului, care să 
confere dreptul de a 
solicita autorizaţia de 
construire/desfiinţare; 
  - în lipsa sau cu 
nerespectarea 
prevederilor 
documentaţiilor de 
urbanism, aprobate 
potrivit legii; 
    - în baza unor 
documentaţii incomplete 
sau elaborate în 
neconcordanţă cu 
prevederile certificatului 
de urbanism, ale Codului 
civil, ale conţinutului-
cadru al documentaţiei 
tehnice pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii, care nu conţin 
avizele şi acordurile legale 

 “lit.i) emiterea de 
autorizaţii de 
construire/desfiinţare: 
 - în lipsa competenţei 
de emitere potrivit 
prevederilor art.4 alin.(1); 
   - în lipsa unui drept real 
asupra imobilului, care să 
confere dreptul de a solicita 
autorizaţia de 
construire/desfiinţare; 
   - în lipsa sau cu 
nerespectarea prevederilor 
documentaţiilor de urbanism, 
aprobate potrivit legii; 
 
 
     - în baza unor 
documentaţii incomplete sau 
elaborate în neconcordanţă cu 
prevederile certificatului de 
urbanism, ale Codului civil, ale 
conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnice – D.T.  
pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, care nu 
conţin avizele şi acordurile 
legale necesare sau care nu sunt 
verificate potrivit legii; 

Se elimină. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

Actele emise fără 
competenţă sunt 
sancţionate de 
legea penală şi 
de legea 
contenciosului 
administrativ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completarea 
propusă la liniuţa 
a patra – D.T. - 
nu este 
necesară, 
neaducând nimic 
nou în 
reglementarea 
existentă. 
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Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
necesare sau care nu sunt 
verificate potrivit legii; 
    - în lipsa expertizei 
tehnice privind punerea în 
siguranţă a întregii 
construcţii, în cazul 
lucrărilor de consolidare; 
    - în baza altor 
documente decât cele 
cerute prin prezenta lege; 

 
 
    - în lipsa expertizei 
tehnice privind punerea în 
siguranţă a întregii construcţii, 
în cazul lucrărilor de 
consolidare; 
     - în baza altor documente 
decât cele cerute prin prezenta 
lege; 
 

10. art.26 alin.(1) 
 

  6. La art.26, alin.(1), 
după litera l) se introduce o 
nouă literă, lit.m), care va 
avea următorul cuprins: 
 
 “lit.m) Neefectuarea 
recepţiei la terminarea lucrărilor 
de construcţii, inclusiv a celor 
realizate în regie proprie, 
conform prevederilor art.37 
alin.(2).” 

 4.  La articolul 26, 
alineatul (1), după litera m) se 
introduce o nouă literă, lit.n), 
cu următorul cuprins: 
 
 n) neefectuarea recepţiei la 
terminarea lucrărilor de construcţii 
în condiţiile  prevederilor art.37 
alin.(2). 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 Tehnică 
legislativă. Litera 
m) a fost 
abrogată prin 
O.U.G. 
nr.214/2008, iar 
Legea 
nr.50/1991 nu a 
fost republicată 
până în prezent. 
  Corelare cu 
prevederile H.G. 
nr.273/1994.  
 ”Art. 4 - 
Pentru lucrarile 
de constructii si 
instalatii aferente 
acestora, 
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Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
indiferent de 
sursa de 
finantare, de 
forma de 
proprietate sau 
de destinatie, 
receptiile se vor 
organiza de catre 
ordonatorii de 
credite sau 
proprietari, care, 
in sensul 
prezentului 
regulament, au 
calitatea de 
investitori.” 

11. art.26 alin.(2) 
 
 
 
 
- de 2.000 lei, cele 
prevăzute la lit. l); 
 

 7. La art.26, alin.(2) se 
completează şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 ”(2)  - de 2.000 lei, cele 
prevăzute la lit. m);” 

 5. La articolul 26, 
alineatul (2) liniuța a șaptea, 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 ”- de 2.000 lei, cele prevăzute la 
lit. l) şi n);” 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 

Corelare 
necesară cu 
propunerea de 
sancţionare a 
nerealizării 
recepţiei (tehnică 
legislativă). 

13/19 

 



  

Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
12. La art.27 alin.(3) 

 
 
 (3) Contravenţiile 
prevăzute la art. 26 alin. 
(1), cu excepţia celor de 
la lit. h) - l), se constată 
şi se sancţionează de 
către compartimentele de 
specialitate cu atribuţii de 
control ale autorităţilor 
administraţiei publice 
locale ale municipiilor, 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, oraşelor şi 
comunelor, pentru faptele 
săvârşite în unitatea lor 
administrativ-teritorială 
sau, după caz, în teritoriul 
administrativ al 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, potrivit 
competenţelor de emitere 
a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare. 
 
 
 
 

 8. La art.27, alin.(3) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    “(3) Contravenţiile 
prevăzute la art. 26 alin. (1), cu 
excepţia celor de la lit. h) - l), 
se constată şi se sancţionează 
de către compartimentele de 
specialitate cu atribuţii de 
control ale autorităţilor 
administraţiei publice locale ale 
judeţelor, municipiilor, 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti, oraşelor şi comunelor, 
pentru faptele săvârşite în 
unitatea lor administrativ-
teritorială sau, după caz, în 
teritoriul administrativ al 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti.” 
 
 
 
 
 
 9. La art.27, alin.(4) se 
completează şi va avea 
următorul cuprins: 
 

 6. La articolul 27, 
alineatele (3) și (4) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
  „(3) Contravenţiile prevăzute 
la art. 26 alin. (1), cu excepţia 
celor de la lit. h),  h1), i) - k), se 
constată şi se sancţionează de 
către compartimentele de 
specialitate cu atribuţii de control 
ale autorităţilor administraţiei 
publice locale ale județelor, 
municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, oraşelor şi 
comunelor, pentru faptele 
săvârşite în unitatea lor 
administrativ-teritorială sau, după 
caz, în teritoriul administrativ al 
sectoarelor municipiului Bucureşti, 
potrivit competenţelor de 
emitere a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare.” 
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Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 (4) Contravenţiile 
prevăzute la art. 26 alin. 
(1) lit. h), i) şi j) se 
constată şi se 
sancţionează de către 
organele de control ale 
Inspectoratului de Stat în 
Construcţii. 

 (4) Contravenţiile 
prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. 
h1) se constată şi se 
sancţionează de către organele 
de control ale Inspectoratului de 
Stat în Construcţii. 
 

 

 (4) Contravenţiile prevăzute 
la art. 26 alin. (1) lit. h), h1), i) – 
k) se constată şi se sancţionează 
numai de către organele de 
control ale Inspectoratului de Stat 
în Construcţii. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

13.   10. La art.27, după 
alin.(5) se introduce un nou 
alineat, alin.(6) care va avea 
următorul cuprins: 
 “(6) Contravenţiile 
prevăzute la art. 26 alin. (1) pot 
fi constatate şi sancţionate şi de 
către organele de control ale 
Inspectoratului de Stat .” 

  
 
 
 
Se elimină. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 

14.  
 
  
 Art. 31 - Dreptul de 
a constata contravenţiile 
şi de a aplica amenzile 
prevăzute la art. 26 se 
prescrie în termen de 3 
ani de la data săvârşirii 
faptei. 

 11. Art.31 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
 “Art. 31 - Dreptul de a 
constata contravenţiile şi de a 
aplica amenzile prevăzute la art. 
26 se prescrie în termen de 5 
ani de la data săvârşirii faptei.” 

  
 
 
Se elimină. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

Propunem 
rămânerea în 
vigoare al 
prevederilor 
actuale existente 
în Legea 
nr.50/1991. 
Corelare cu 
termenul general 
de prescripţie 
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Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
(Legea nr.82/2014) 
 

prevăzut de 
Codul Civil.  

15.  Art. 43  - Prin 
excepţie de la prevederile 
art. 4, autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii: 

............................ 
 b) aferente 
infrastructurii de transport 
rutier de interes naţional 
se face de către 
Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii, prin 
direcţia de specialitate, 
cu respectarea 
prevederilor legii 
privind unele măsuri 
prealabile lucrărilor de 
construcţie de drumuri 
de interes naţional, 
judeţean şi local şi ale 
normelor metodologice 
de aplicare a acesteia. 

 12. Art.43, lit.b) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  
 
 
 “b) aferente infrastructurii 
de transport rutier de interes 
naţional se face de către 
preşedinţii consiliilor 
judeţene, pe teritoriul 
judeţului respectiv, cu avizul 
ministerului de resort.” 

 
 
 
 
 
 
Se elimină. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 
 
 
 
 
 
Conform punctul 
de vedere al 
Ministerului 
Transporturilor, 
păstrarea 
textului în 
vigoare sprijină 
accelerarea 
dezvoltării 
infrastructurii de 
interes naţional.   
 

16.  
___________________________ 

  13. Art.45, după 
alin.(2) se introduce un nou 
alineat, alin.(21) şi va avea 
următorul cuprins: 

 
 
 
 

Structura de 
specialitate este 
reglementată 
prin   art. 361 
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Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
      “(21) Structura de 
specialitate înfiinţată în aparatul 
propriu al consiliului local al 
comunei va fi organizată cel 
puţin ca şi Birou, în subordinea 
Arhitectului şef – funcţionar 
public – inginer sau arhitect şi 
având cel puţin jumătate din 
funcţiile prevăzute în structura 
ocupată de funcţionarii publici 
cu studii medii sau superioare în 
domeniul construcţiilor, 
arhitectură, juridic.” 

Se elimină. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 

lit.d) din Legea 
nr. 350/2001 
privind 
amenajarea 
teritoriului și 
urbanismul, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
Reluarea 
prevederilor în 
prezenta lege 
reprezintă un 
paralelism 
legislativ, 
nepermis de 
Legea 24/2000 
privind normele 
de tehnică 
legislativă pentru 
elaborarea 
actelor 
normative, 
republicată. 

17.    Art. II. – Prezenta lege 
intră în vigoare la 30 de zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 

Completare 
necesară pentru 
punerea în 
aplicare de către 
autorităţile 
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Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 

locale. 

18.    Art. III. – 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, 
precum şi cu cele 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) 

 

Completare 
necesară pentru 
punerea în 
aplicare de către 
autorităţile 
locale. 

19.    Art. IV. – Normele 
metodologice de aplicare a 
Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, 
aprobate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării 

Completare 
necesară pentru 
punerea în 
aplicare de către 
autorităţile 
locale. 
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Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.50/1991 Text propunere legislativă   Amendamente admise 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
regionale şi locuinţei nr. 
839/2009, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.797 şi 797 bis din 
23 noiembrie 2009, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se vor actualiza în 
termen de 45 de zile de la data 
publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 
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