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  Către,   

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

                 Vă înaintăm alăturat raportul comun asupra Proiectului de Lege 

pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, cu adresa 

nr.PLx.375/2022 din 20 iunie 2022. 
 

 

 

PREȘEDINTE PREȘEDINTE PREȘEDINTE 
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 RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 

 

            În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia juridică, 

de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost 

sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege 

pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, trimis cu adresa nr. PLx.375/2022 din 20 

iunie 2022 și înregistrat cu nr.4c-7/415/21.06.2022, nr.4c-13/559/21.06.2022, 

respectiv nr.4c-8/645/21.06.2022. 

           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege 

în ședința din 14 iunie 2022 cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) 

din Constituția României, republicată. 

 Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.458/26.04.2022) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii  

(nr.4c-3/430/14.09.2022) 
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          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.11 alin.(1) 

din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

Proiectul vizează crearea cadrului legal necesar pentru executarea de lucrări de 

întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura sistemului naţional de 

gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi la 

instalaţiile aferente, inclusiv malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea 

prealabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cu obligaţia aducerii la 

starea iniţială a investiţiilor executate de terţi în baza unor protocoale/contracte de 

colaborare. 

              În conformitate cu prevederile art.62 și art.64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cele trei comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul de 

lege în ședințe separate.  

          Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul 

de lege sus menționat în ședința din 25 octombrie 2022.  

 La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost 

prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în 

conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Bogdan Balașnicu – 

secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și domnul Dan 

Marinescu – director general, domnul Sorin Solomon – director și doamna 

Domnica Focșăneanu – director adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației. 

 Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au examinat proiectul 

de lege sus menționat în ședințele din 28 iunie și 22 noiembrie 2022.  

 La ședința Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic deputații au fost 

prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în 

conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Bogdan Balașnicu – 

secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și domnul 

Ionel Sorin Rîndașu – Beuran, director, Departamentului pentru Situații de 

Urgență din cadrul Administrației Naționale Apele Române. 

 Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 

examinat proiectul de lege sus menționat în ședințele din 11 octombrie și 5 

decembrie 2022.  

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în 

conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
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republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Bogdan Ghinea - șef 

serviciu și domnul Dragoș Onea - consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației. 

 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către 

membrii celor trei comisii sesizate în fond s-a hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru 

completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, cu amendamente admise prevăzute în Anexa care face 

parte integrantă din prezentul raport comun. 

      În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE PREȘEDINTE PREȘEDINTE 

Simona  

BUCURA – OPRESCU 

Laura – Cătălina 

VICOL - CIORBĂ 

George – Cătălin 

STÂNGĂ 

 

SECRETAR, 

 

SECRETAR, 

 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN LADÁNYI László-Zsolt 

 

Ervin MOLNAR 

 

 

 

Șef serviciu,  

Cristian BITEA 

  

Consilier parlamentar,  

Roxana ARDELEANU 
 

          Consilier parlamentar,   

         Alina ALEXANDRIUC 

 

 

 



ANEXA 

Plx 375/2022 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Text Legea nr.50/1991 

 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

0 1 2 3 4 

1.  LEGE 

pentru completarea art.11 

alin(1) din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii 

LEGE 

pentru completarea art.11 alin(1) din 
Legea nr.50/1991 privind  autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii 

LEGE 

pentru modificarea si completarea  
Legii nr.50/1991privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii 

 

Autor: membrii Comisiei 

 

Tehnică 

legislativă. 

2.             Articol unic – La articolul 11 

alineatul (1) din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicata in Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 933 din 13 

octombrie 2004, cu modificările si 

completările ulterioare, după litera ș) se 

introduce o nouă literă, lit. t), cu 

următorul cuprins:  

 Articol unic - Legea nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicata in Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 933 din 13 

octombrie 2004, cu modificările si 

completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează:  
 

Autor: membrii Comisiei 

Tehnică 

legislativă. 

3.   

 

____________________ 

 

 

 

 ”t) lucrările de întreținere periodică  

și reparațiile curente la infrastructura 

sistemului național de gospodărire a apelor 

cu rol de apărare împotriva inundațiilor, 

precum și la instalațiile aferente, inclusiv 

malurile și talvegul albiilor minore, cu 

notificarea prealabilă a UAT-urilor, 

precum și cu obligația aducerii la starea 

         1. La articolul 11 alineatul (1), după 

litera ș) se introduce o nouă literă, litera 

t), cu următorul cuprins:  

          t) lucrările de întreținere periodică  și 

reparațiile curente la infrastructura 

sistemului național de gospodărire a apelor 

cu rol de apărare împotriva inundațiilor, 

precum și la instalațiile aferente, inclusiv 

malurile și talvegul albiilor minore, cu 

notificarea prealabilă a unităților 

administrativ-teritoriale. 

Tehnică 

legislativă. 
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inițială a investițiilor executate de terți în 

baza unor protocoale/contracte de 

colaborare. ” 

 

Autor: deputat  PNL - Ervin Molnar 

4.  Art. 111  

 

 g) obiective de investiţii pe 

terenurile agricole din extravilan, 

prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. c) 

şi e) şi construcţiile prevăzute la 

art. 92 alin. (3) din Legea fondului 

funciar nr. 18/1991, republicată, 

cu modificările şi completările 

ulterioare. 

            2. La  articolului 111,  litera g) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

          g) obiective de investiţii pe terenurile 

agricole din extravilan, prevăzute la art. 92 

alin. (2) lit. c), e) și j) din Legea fondului 

funciar nr.18/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi 

construcţiile prevăzute la art. 92 alin.(3) din 

Legea fondului funciar nr.18/1991, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Autor: Grup parlamentar PSD 

 

Tehnică 

legislativă. 

 


