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AVIZ 

 asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ 

nr. 554/2004 
 
  

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 

sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu Propunerea legislativă pentru 

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

construcţii, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismului şi pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, transmisă cu adresa nr. P.l.x. nr.317/2022 din 29 iunie 2022, 

înregistrată la comisie sub nr.4c-3/461/2022 din 29 iunie 2022. 

  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.2563/03.05.2022 avizează favorabil 

prezentul proiect de act normativ cu următoarele observaţii: 

         • nu se justifică modificarea art. 7 alin. (23) lit. a), respectiv introducerea alin. 

(23!), în sensul reducerii informaţiilor referitoare la autorizaţia de construire (se modifică 

"toate condiţiile necesare” cu ’’principalele condiţii necesare”), deoarece autorizaţia de 

construire poate conţine şi alte informaţii extrem de importante decât cele considerate de 

legiuitor ’’principale” (ex.: număr apartamente, spaţiu depozitare deşeuri etc.). Se urmăreşte 

reducerea artificială a dreptului organismelor sociale interesate de a contesta autorizaţiile de 

construire, având în vedere că beneficiarul notează în Cartea Funciară a imobilului şi ”într-un 

ziar de largă răspândire” principalele informaţii cuprinse în autorizaţia de construire sau 

afişează panoul de identificare al investiţiei, după care acestea au drept să conteste în numai 

30 de zile respectivul act. Este dificil, dacă nu chiar imposibil, să fie urmărite toate ziarele, 
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pentru a ’’identifica” în timp util autorizaţiile emise cu încălcarea reglementărilor de 

urbanism (o situaţie obişnuită, existentă deja în practică), cu atât mai mult cu cât pe locaţie nu 

se montează panoul de identificare al investiţiei. Practic, va fi imposibil a se identifica în timp 

util autorizaţiile de construire care nu respectă PUG-ul, PUZ-ul, care afectează drepturile 

proprietarilor imobilelor limitrofe. Propunerile de modificare sunt făcute exclusiv în favoarea 

dezvoltatorilor imobiliari. Acestea trebuie regândite şi cuprinse în Codul amenajării 

teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, care se află, în prezent, în consultare publică. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.531/11.05.2022, avizează favorabil 

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.50/1991, a Legii nr.350/2001, precum modificarea şi completarea Legii 

nr.554/2004. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează adoptarea unor măsuri care să 

lămurească, pe cât posibil, cadrul legal existent şi să readucă siguranţa circuitului civil şi 

echilibrul procesual în litigiile specifice de urbanism. 

    Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 25 

octombrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu un amendament admis 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor organice. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Narcis Rebedea 
 



Anexa 
 
 

AMENDAMENT ADMIS 
 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendament admis/Autor Motivare 

1.  4. La art. 7, după alin. (232), se introduce un nou alineat, 
alin. (231), ce va avea următorul cuprins: 
 
„(233) După comunicarea autorizaţiei de construire, dar 
înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia, pe 
propria cheltuială, să noteze în Cartea Funciară a 
imobilului, precum şi într-un ziar de largă răspândire, 
informaţiile prevăzute Ia art. 231 Iit. a) şi b), precum şi să 
amplaseze în şantier, la loc vizibil, panoul de identificare al 
investiţiei.” 

4. La articolul 7, după alineatul (232), se 
introduce un nou alineat, alineatul (232), cu 
următorul cuprins: 
„(233) După comunicarea autorizaţiei de 
construire, dar înainte de începerea lucrărilor, 
beneficiarul are obligaţia, pe propria 
cheltuială, să amplaseze în şantier, la loc 
vizibil, panoul de identificare al investiţiei.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii si servicii 
 

 

 

                                                
 
 


