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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
                    București, 28.03.2023 

                   Nr.4c-3/81/2023 
      
 
 

AVIZ 

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

 
  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 care sunt sesizate în fond, cu 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, transmisă cu adresa nr. P.l.x. 82/2023 din 15 februarie 2023, înregistrată 

la comisie sub nr.4c-3/81/2023 din 15 februarie 2023. 

  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.7166/15.11.2022 a avizat nefavorabil 

proiectul de act normativ. 

   Consiliul Legislativ, cu avizul cu avizul nr.1285/22.11.2022, a avizat favorabil 

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

   Guvernul României, prin adresa nr.2451/2023 din 07 martie 2023, susține 

adoptarea inițiativei legislative cu observații și propuneri. 

                        Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege în ședința 

din 13 februarie 2023. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.1 la 

Legea nr.50/1991, în sensul menţionării, în cadrul documentaţiei tehnice pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construire - D.T.A.C., a acordului asociaţiei de proprietari în formă 

autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor 

vecinătate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora - pentru 

lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în 

cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate, dacă acestea nu 

se încadrează în prevederile PUG sau PUZ aflat în termen de valabilitate. 

                       Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 28 martie 

2023. 
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           În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 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 ordinare. 

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

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Narcis Ionel Rebedea 
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Anexa  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text respins de Senat Amendamente adimse/autor Motivare 

1.  Titlul Legii 
LEGE 

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

Nemodificat  

2.  ARTICOL UNIC: La anexa nr. 1 capitolul A 
secţiunea I din 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, punctul 2.5.6 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Nemodificat  

3.  2.5.6. Acordul asociaţiei de proprietari conform 
prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă 
autentică, pentru construcţiile noi, amplasate 
adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor 
vecinătate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de 
intervenţie pentru protejarea acestora, pentru lucrări 
de construcţii necesare în vederea schimbării 
destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul 
amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea 
a clădirilor învecinate, dacă acestea nu se 
încadrează în prevederile PUG sau a PUZ aflat 
în termen de valabilitate." 

2.5.6. Acordul vecinilor sau asociației de proprietari, 
după caz, conform prevederilor legale în vigoare, 
exprimat în formă autentică, pentru construcțiile noi, 
amplasate adiacent construcțiilor existente sau în 
imediata lor vecinătate – și numai dacă sunt necesare 
măsuri de intervenție pentru protejarea acestora-, 
pentru lucrări de construcții necesare în vederea 
schimbării destinației în clădiri existente, precum și 
în cazul amplasării de construcții cu altă destinație 
decât cea a clădirilor învecinate. 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

 


