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      AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 

octombrie 2004 cu modificările şi completările ulterioare 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei 
juridice și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, care sunt sesizate în 
fond cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu 
modificările şi completările ulterioare, transmis cu adresa nr. P.L.x. 366/2021 din 20 septembrie 
2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/434/2021 din 20 septembrie 2021. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 250/27.04.2021, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.3001/07.04.2021, avizează nefavorabil 
proiectul de act normativ. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în temeiul 
articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată.  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.50/1991, în sensul 
incriminării executării fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea 
prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.c), e) şi g) din actul normativ de 
bază. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 09 noiembrie 2021. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise, conform anexei care face parte 
integrantă din prezentul aviz. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

BENDE SÁNDOR 
 
 
 
 
 
 

Consilier, Teodora Desagă 
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Anexa 
AMEDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  

republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu modificările şi completările ulterioare  

Nr. 
crt. 

Text acte normative Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivare 

1.  Titlul Legii 
LEGE 
pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii  
republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 
octombrie 2004 cu modificările şi completările 
ulterioare 

Titlul Legii se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
LEGE 
pentru modificarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii  
 
Autor: senator USR Cosmin-
Marian Poteraș  

Se elimină 
sintagma 
republicată 
pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legslativă. 

2.  Articol unic.- Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii  
republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 
octombrie 2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  

Art. I. - Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 
republicată în Monitorul Oficial 
nr.933 din 13 octombrie 2004 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Autor: senator USR Cosmin-
Marian Poteraș  

Având în 
vedere 
introducerea 
unui nou 
articol,  art. 
II, este 
necesară 
renumerotare
a.  

3. Art. 24 Constituie infracţiuni şi se 
pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 
un an sau cu amendă următoarele fapte: 
a)executarea fără autorizaţie de 
construire sau de desfiinţare ori cu 
nerespectarea prevederilor acesteia a 
lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 

1.La articolul 24 alineatul (1), litera (a) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„a) executarea fără autorizație de construire sau 
de desființare ori cu nerespectarea prevederior 
acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) 
lit. b), c), e) și g), cu excepțiile prevăzute de 

1.La articolul 24, litera a) va 
avea următorul cuprins: 

„a) executarea fără autorizație de 
construire sau de desființare ori 
cu nerespectarea prevederior 
acesteia a lucrărilor prevăzute la 

Având în 
vedere că art. 
24 nu este 
structurat in 
mai multe 
alienate, din 
cuprinsul 



 
 

b), cu excepţiile prevăzute de lege; lege;„ art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) și g), 
cu excepțiile prevăzute de lege;„ 

 

Autor: senator USR Cosmin-
Marian Poteraș  

părții 
dispozitive se 
elimină 
expresia 
alineatul 1 și 
se modifică 
și.  

4. Art. 26 (1)Constituie contravenţii 
următoarele fapte, dacă nu au fost 
săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii, să fie considerate 
infracţiuni: 
a)executarea sau desfiinţarea, totală ori 
parţială, fără autorizaţie a lucrărilor 
prevăzute la art. 3, cu excepţia celor 
menţionate la lit. b), de către investitor 
şi executant; 
 
 
b)executarea sau desfiinţarea, cu 
nerespectarea prevederilor autorizaţiei 
şi a proiectului tehnic, a lucrărilor 
prevăzute la art. 3, cu excepţia celor 
menţionate la lit. b), precum şi 
continuarea executării lucrărilor 
autorizate fără solicitarea unei noi 
autorizaţii de construire în situaţiile 
prevăzute la art. 7 alin. (15), de către 
investitor şi executant; 

2.La articolul 26 alineatul (1), literele a) și b) 
se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
 
 
„a) executarea sau desființarea, totală sau 
parțială, fără autorizație a lucrărilor prevăzute la  
art. 3, cu excepția celor menționate la lit. b), c), 
e) și g) de către investitor și executant; 
 
 
 
b) executarea sau desființarea, cu nerespectarea 
prevederilor autorizației și a proiectului tehnic, a 
lucrărilor prevăzute la  art. 3, cu excepția celor 
menționate la lit. b), c), e) și g) de către 
investitor și executant;” 

2. La articolul 26 alineatul (1), 
literele a) și b) vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
„a) executarea sau desființarea, 
totală sau parțială, fără autorizație 
a lucrărilor prevăzute la  art. 3 
alin. (1), cu excepția celor 
menționate la lit. b), c), e) și g) de 
către investitor și executant; 
 
b) executarea sau desființarea, cu 
nerespectarea prevederilor 
autorizației și a proiectului tehnic, 
a lucrărilor prevăzute la  art. 3 
alin. (1), cu excepția celor 
menționate la lit. b), c), e) și g) de 
către investitor și executant;” 
 
Autor: senator USR Cosmin-
Marian Poteraș  

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
Corectitudine
a normei de 
trimitere. 
 
 
 
 
Corectitudine
a normei de 
trimitere, 
precum și 
corectarea 
omisiunii din 
textul initial 
propus. 

5.   Art. II. - Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 
republicată în Monitorul Oficial 
nr.933 din 13 octombrie 2004 cu 

Având în 
vedere 
multiplele 
intervenții 
legislative 



 
 

modificările şi completările 
ulterioare, precum și cu 
modificările aduse prin prezenta 
lege, va fi republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 
 
Autor: senator USR Cosmin-
Marian Poteraș 

suferite de 
Legea nr. 
50/1991, este 
necesară 
introducerea 
unui nou 
articol final, 
Art. II,  
conținând 
dispoziția de 
republicare.  

 
 


