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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 

                 
Plx. 519/2013                                                                                                           Nr.4c-3/503 
                                                                                                                                  17.12.2013                               
                                                                                
                                                                                                                  

 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectului de Lege 
pentru modificarea art.31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, transmis cu adresa nr. PLx.519 din 27 noiembrie 2013 şi înregistrat la comisie cu nr. 
4c-3/503 din  28 noiembrie 2013. 
 Avizul comisiei urmează să fie trimis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această iniţiativă legislativă  în 
şedinţa din 19 noiembrie 2013. 
 Proiectul de iniţiativă are ca obiect modificarea art.31 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul prevederii, drept moment al începerii termenului de prescripţie a dreptului de a 
constata contravenţiile şi de a aplica amenzile, a datei “luării la cunoştinţă  asupra săvârşirii faptei, 
de autorităţile competente“, şi nu a datei săvârşirii faptei, aşa cum se prevede în prezent. 

Consiliul Legislativ, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, aviz transmis cu adresa nr. 
868 din 08 iulie  2013. 

 Guvernul, prin punctul său de vedere transmis cu adresa nr.1931 din data de 18.10.2013, 
nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus în şedinţa din data de  16.12.2013.                                                                            

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze 
negativ iniţiativa legislativă. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare.  

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. 
(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
Decizională. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

 
 

Consilier parlamentar, 
Viorica Petraşcu 
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