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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
           COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Nr.4c-11/693/2014 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Nr.4c-6/251/2014 
 
 

Bucureşti, 14.09.2016 
 

 
RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2014 pentru 
 modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică 
şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, trimis cu adresa nr. PL-x 318/2014  din 16 iunie 2014 şi 
înregistrat cu nr. 4c-6/251/16.06.2014, respectiv cu nr.4c-11/693/16.06.2014. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 10 iunie 2014. 
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, prin avizul nr. 525 din 7 mai 2014. 
Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil iniţiativa legislativă, prin avizul nr.4c-3/212/17.09.2014. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, se propune ca terenurile care nu sunt înscrise 
în evidenţele cadastrale sau în cartea funciară să poată fi identificate prin număr de tarla sau de parcelă, iar contractele de închiriere 
încheiate de către titularii de licenţe sau autorizaţii cu proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz şi servitute să 
constituie titluri asupra terenurilor cuprinse în perimetrul de explorare/exploatare, dacă respectivele contracte cuprind acordul explicit 
al proprietarilor pentru executarea de lucrări de construcţii pe respectivele terenuri. Ca măsură de protecţie şi garantare a dreptului de 
folosinţă netulburată a proprietarilor, la finalizarea contractului de închiriere se instituie măsura de readucere a terenului la starea 
iniţială, dacă părţile nu au convenit altfel. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 23 septembrie 2014. La lucrările Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc au participat domnul Cristian Stamatiade - şef serviciu şi doamna Anca Ginavar - şef serviciu 
în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Cornel Condrea - director şi domnul Cornel 
Zeveleanu - şef serviciu în cadrul Departamentului pentru Energie, precum şi domnul Paul Racoviţă - inspector general şi doamna 
Iulia Gheorghe - director în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport 
preliminar de adoptare a proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu un amendament admis. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au 
examinat această iniţiativă legislativă în cadrul mai multor şedinţe. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 22 
septembrie 2015 au fost prezenţi, conform listei de prezenţă, 20 deputaţi din totalul de 26 membri ai acesteia.  

La dezbaterile care au avut loc în data de 22 septembrie 2015 au participat din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice doamna Sirma Caraman – secretar de stat şi doamna Anca Ginavar - şef serviciu, iar din partea Ministerului 
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri domnul Valentin Aurel Brânzea – secretar de stat. 

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, precum şi a opiniilor 
exprimate, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea raportului preliminar 
de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu amendamente admise şi amendamente 
respinse. 
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 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a reexaminat proiectul de lege în şedinţa din 24 noiembrie 2015. La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 
deputaţi, din totalul de 22 membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, doamna Sirma Caraman - secretar de stat şi doamna Anca Ginavar - şef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Mihai Albulescu - secretar de stat şi doamna Cristina Chiriac - consilier în cadrul 
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi doamna Dana Morăraş  - şef serviciu în cadrul 
Transgaz. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a propus, cu majoritate de voturi, întocmirea raportului 
preliminar II de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu amendamente admise şi 
amendamente respinse. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au 
reexaminat această iniţiativă legislativă în mai multe şedinţe. În data de 23 februarie 2016 la şedinţă au fost prezenţi, conform listei 
de prezenţă, 20 deputaţi din totalul de 26 membri ai acesteia.  

La dezbaterile care au avut loc în data de 23 februarie 2016 au participat din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice doamna Sirma Caraman – secretar de stat şi domnul Cezar-Radu Soare - secretar de stat, din partea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a participat doamna Sorana Baciu - secretar de stat, iar din 
partea Transgaz a participat doamna Dana Morăraş  - şef serviciu. 

În urma examinării iniţiativei legislative, precum şi a punctului de vedere transmis de Guvern cu adresa 
nr.11282/DRP/25.01.2016,  membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
raportului preliminar II de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.22/2014 
pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu amendamente 
admise şi amendamente respinse. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a reexaminat proiectul de lege în şedinţa din 15 martie 2016. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 
deputaţi, din totalul de 22 membri ai comisiei. 

La şedinţa Comisiei care a avut loc în data de 15 martie 2016 au participat din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice domnul Cezar-Radu Soare - secretar de stat şi doamna Anca Ginavar - şef serviciu, din partea Ministerului 
Energiei doamna Corina  Popescu - secretar de stat, iar din partea Transgaz a participat doamna Dana Morăraş  - şef serviciu. 
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La dezbaterile care au avut loc, membrii Comisiei au avut în vedere raportul preliminar II al Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi din data de 23 februarie 2016, punctul de vedere transmis de Guvern cu adresa nr.11282/DRP/25.01.2016, precum şi 
opiniile exprimate de către reprezentanţii ministerelor de resort. 

Urmare dezbaterilor, s-a hotărât completarea art.71 şi cu dispoziţii referitoare la executarea lucrărilor de construcţii care 
privesc relocarea sistemelor naţionale/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale, precum şi 
reţelelor de apă şi canal. De asemenea, se prevede ca la încetarea contractelor de închiriere, titularii de licenţe/permise/ autorizaţii au 
obligaţia repunerii în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul acestor contracte, dacă părţile nu au convenit altfel. 

În urma examinării, membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au hotărât, cu majoritate de 
voturi (1 abţinere), întocmirea raportului preliminar III de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, cu amendamente admise redate în anexa la raport. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au 
reexaminat această iniţiativă legislativă în şedinţa din data de 26 aprilie 2016. La şedinţă au fost prezenţi deputaţii conform listei de 
prezenţă.  

La dezbaterile care au avut loc au participat din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice doamna 
Sirma Caraman – secretar de stat şi doamna Anca Ginavar – şef serviciu, din partea Ministerului Energiei a participat doamna Corina 
Popescu - secretar de stat, iar din partea Transgaz a participat doamna Dana Morăraş  - şef serviciu. 

În urma reexaminării iniţiativei legislative, precum şi a documentelor anexate, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea raportului preliminar III de adoptare a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, cu amendamente admise şi amendamente respinse. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 14 iunie 2016. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, 
din totalul de 21 membri ai comisiei. 

La şedinţa Comisiei au participat, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice doamna Sirma 
Caraman - secretar de stat şi domnul Cezar Soare - secretar de stat, din partea Ministerului Energiei doamna Anca Chise - secretar de 
stat şi domnul Cristian Buşu - secretar de stat, iar din partea Transgaz a participat doamna Dana Morăraş - şef serviciu. 

În urma celor constatate, membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au hotărât cu unanimitate 
de voturi întocmirea raportului preliminar IV de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a 
Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
cu amendamente admise şi amendamente respinse, prezenate în anexa la raportul preliminar. 
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 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au 
reexaminat această iniţiativă legislativă în şedinţa din data de 14 septembrie 2016. La şedinţă au fost prezenţi deputaţii conform 
listei de prezenţă.  

La dezbaterile care au avut loc au participat din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice doamna 
Sirma Caraman – secretar de stat şi doamna Anca Ginavar – şef serviciu, din partea Ministerului Economiei a participat doamna 
Anca Chiser - secretar de stat, iar din partea Transgaz a participat doamna Dana Morăraş  - director. Membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să-şi însuşească raportul preliminar transmis de către Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, adoptat în şedinţa din 14 iunie 2016.  

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea raportului comun de adoptare a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu amendamente admise şi amendamente respinse. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Ciprian Nicolae NICA 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR - PAUL DOBRE 
 
 

SECRETAR, 
 

Vasile VARGA 

SECRETAR, 
 

RADU BABUŞ 
 

 
 
 
Consilier parlamentar,                        
Roxana David 
 

 
 
 
Şef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar, Roxana Feraru 
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Anexă 
Amendamente admise 

          
 
Nr. 
crt. 

Legea nr. 50/1991 OUG nr. 22/2014 Text Senat Amendamente admise Motivare 

1.    LEGE 
privind aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.22/2014 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.50/1991 privind 
autorizarea 
executării 
lucrărilor de 
construcţii 

Nemodificat  

2.    Articol unic.- Se 
aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a 
Guvernului nr.22 
din 6 mai 2014 
pentru modificarea 
şi completarea 
Legii nr.50/1991 
privind autorizarea 
executării 
lucrărilor de 

Art. I.- Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22 din 
6 mai 2014 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.353 
din 14 mai 2014, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

Tehnică legislativă. 
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construcţii, 
publicată în 
Monitorul Oficial 
al României, 
Partea I, nr.353 din 
14 mai 2014. 
 

Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului  
 

3.   ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 

 1. Titlul Ordonanţei de 
urgenţă se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii şi pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi 
urbanismul” 
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului 
 

Tehnică legislativă. 

4.   Art. I. - 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 

 Nemodificat  
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ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

5.  Art.3 alin.(1) 
 
 
 
 
 
 
b) lucrări de construire, 
reconstruire, extindere, 
reparare, consolidare, 
protejare, restaurare, 
conservare, precum şi 
orice alte lucrări, 
indiferent de valoarea 
lor, care urmează să fie 
efectuate la construcţii 
reprezentând 
monumente istorice, 
inclusiv la anexele 
acestora, identificate în 
acelaşi imobil - teren 
şi/sau construcţii, la 
construcţii amplasate în 
zone de protecţie a 
monumentelor şi în zone 
construite protejate, 

  2.  La articolul I, înaintea 
punctului 1 se introduc şase 
puncte noi, cu următorul 
cuprins: 
- La articolul 3 alineatul (1), 
litera b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
b) lucrări de construire, 
reconstruire, extindere, 
reparare, consolidare, protejare, 
restaurare, conservare, precum 
şi orice alte lucrări, indiferent 
de valoarea lor, care urmează să 
fie efectuate la toate 
categoriile de monumente 
istorice prevăzute de lege – 
monumente, ansambluri, 
situri - inclusiv la anexele 
acestora, identificate în acelaşi 
imobil - teren şi/sau construcţii, 
la construcţii amplasate în zone 
de protecţie a monumentelor şi 
în zone construite protejate, 
stabilite potrivit legii, ori la 
construcţii cu valoare 
arhitecturală sau istorică 

Modificarea este 
necesară pentru o 
mai bună corelare 
între dispoziţiile  
Legii nr.50/1991 şi 
Legii nr.422/2001  
care prevede mai 
multe categorii de 
monumente 
istorice _ 
monument, 
ansamblu, sit  , în 
vederea evitării 
situaţiilor litigioase 
şi asigurării 
securităţii juridice 
a investiţiilor. 
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stabilite potrivit legii, ori 
la construcţii cu valoare 
arhitecturală sau istorică 
deosebită, stabilite prin 
documentaţii de 
urbanism aprobate; 

deosebită, stabilite prin 
documentaţii de urbanism 
aprobate; 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

6.  Art.4 alin.(1) 
 
 
c) de primarul general al 
municipiului Bucureşti, 
cu avizul primarilor 
sectoarelor 
municipiului Bucureşti, 
pentru lucrările care se 
execută: 
1. pe terenuri care 
depăşesc limita 
administrativ-teritorială 
a unui sector şi cele din 
extravilan;    
2. la construcţiile 
prevăzute la art. 3 alin. 
(1) lit. b); 
3. lucrări de 
modernizări, reabilitări, 
extinderi de reţele 
edilitare municipale, de 
transport urban subteran 
sau de suprafaţă, de 

   - La articolul 4 alineatul (1), 
litera c) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
c) de primarul general al 
Municipiului Bucureşti, pentru: 
 
 
 
 
 
1. investiţii ce se realizează pe 
terenuri care depăşesc limita 
administrativă teritorială a unui 
sector şi cele care se realizează 
în extravilan; 
2. la construcţiile prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. b); 
3. lucrări de modernizare, 
reabilitare, extindere de rețele 
edilitare municipale, de 
transport urban subteran sau de 
suprafață, de transport şi 
distribuție, pentru: apă/canal, 
gaze, electrice termoficare, 

Clarificarea 
competenţelor de 
autorizare la 
nivelul capitalei   
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transport şi de 
distribuţie, pentru: 
apă/canal, gaze, 
electrice, termoficare, 
precum şi lucrări şi/sau 
reabilitări pentru străzile 
care sunt în 
administrarea Primăriei 
Municipiului Bucureşti; 
 

comunicații - inclusiv fibra 
optică, executate pe domeniul 
public sau privat al 
municipiului Bucureşti, 
precum şi lucrări de 
modernizare şi/sau reabilitare 
străzi, care sunt în 
administrarea municipiului 
Bucureşti. 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

7.  Art.4  
(2) Pentru investiţiile 
care se realizează pe 
amplasamente ce 
depăşesc limita 
administrativ-teritorială 
a judeţului, respectiv a 
municipiului Bucureşti, 
în unităţi administrativ-
teritoriale limitrofe, în 
vederea armonizării 
condiţiilor de autorizare 
pentru întreaga 
investiţie, autoritatea 
administraţiei publice 
centrale competente cu 
atribuţii de reglementare, 
potrivit legii, în 

  - La articolul 4, alineatele (2) 
şi (3)  se abrogă. 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
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domeniul din care face 
parte investiţia supusă 
autorizării, va emite un 
aviz coordonator, în baza 
căruia preşedinţii 
consiliilor judeţene 
implicate, respectiv 
primarul general al 
municipiului Bucureşti, 
după caz, vor emite 
autorizaţii de construire 
pentru executarea 
lucrărilor aferente 
părţilor din investiţie 
amplasate în unităţile 
administrativ-teritoriale 
din aria lor de 
competenţă. 
(3) Autorizaţiile de 
construire prevăzute la 
alin. (2) produc efecte de 
la data intrării în vigoare 
a ultimei autorizaţii de 
construire emise în 
condiţiile prezentei legi. 

8.    
________________ 

  - La articolul 6, după 
alineatul (11) se introduce un 
nou alineat, alineatul (12), cu 
următorul cuprins:   
(12) În cazul vânzării sau 

Modificarea propusă 
are în vedere corelarea 
textului din Legea 
50/1991 cu textul din 
Legea nr. 350 din 6 
iulie 2001 privind 
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cumpărării de imobile, 
certificatul de urbanism 
cuprinde informaţiile privind 
consecinţele urbanistice ale 
operaţiunii juridice. 
Autor: deputat Vasile Varga 
 

amenajarea teritoriului 
şi urbanismul şi 
asigurarea clarităţii 
textului 
 

9.  Art.6 
(6) Certificatul de 
urbanism se emite şi în 
următoarele situaţii: 
c) pentru cereri în justiţie 
şi operaţiuni notariale 
privind circulaţia 
imobiliară atunci când 
operaţiunile respective 
au ca obiect împărţeli ori 
comasări de parcele 
solicitate în scopul 
realizării de lucrări de 
construcţii, precum şi 
constituirea unei 
servituţi de trecere cu 
privire la un imobil. 
Operaţiunile juridice 
menţionate, efectuate în 
lipsa certificatului de 
urbanism, sunt lovite de 
nulitate. 
 

  - La articolul 6, alineatul (6), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
c) pentru cereri în justiţie şi 
operaţiuni notariale privind 
circulaţia imobiliară atunci 
când operaţiunile respective au 
ca obiect: 
- comasarea, respectiv 
dezmembrarea terenurilor 
din/în cel puţin 3 parcele; 
- împărţeli ori comasări de 
parcele solicitate în scopul 
realizării de lucrări de 
construcţii şi de 
infrastructură; 
- constituirea unei servituţi de 
trecere cu privire la un imobil. 
Operaţiunile juridice 
menţionate, efectuate în lipsa 
certificatului de urbanism, sunt 
lovite de nulitate. Solicitarea 

Modificarea 
propusă are în 
vedere corelarea 
textului din Legea 
50/1991 cu textul 
din Legea nr. 350 
din 6 iulie 2001 
privind amenajarea 
teritoriului şi 
urbanismul îi 
asigurarea clarităţii 
textului 
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certificatului de urbanism 
este facultativă atunci când 
operaţiunile de împărţeli ori 
comasări de parcele fac 
obiectul ieşirii din indiviziune, 
cu excepţia situaţiei în care 
solicitarea este făcută în 
scopul realizării de lucrări de 
construcţii şi/sau de lucrări de 
infrastructură. 
Autor: deputat Vasile Varga 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.     - La articolul 7, după 
alineatul (15) se introduce un 
nou alineat, alineatul (16), cu 
următorul cuprins:  
(16) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), la 
solicitarea justificată a 
beneficiarilor, autorizaţiile de 
construire se emit în regim de 
urgenţă în termen de până la 
15 zile. 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 
 
 

Regulamentul Delegat 
(UE) nr. 1391/2013 al 
Comisiei din 14.10.2013 
de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 
347/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
privind liniile directoare 
pentru infrastructurile 
energetice transeuropene 
în ceea ce priveşte lista 
proiectelor de interes 
comun a Uniunii prevede 
că proiectele de interes 
comun vor beneficia de 
proceduri accelerate de 
acordare a 
licenţelor/avizelor/autoriza
ţiilor şi de condiţii de 
reglementare îmbunătăţite, 
putând avea acces la 
sprijin financiar prin 
intermediul mecanismului 
Conectarea Europei. 
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 Pentru creşterea 
gradului de absorbţie a 
fondurilor europene şi 
pentru accelerarea 
investiţiilor publice care 
conduc la creşterea calităţii 
vieţii cetăţenilor. 

11.   1. După articolul 7 se introduce 
un nou articol, articolul 71, cu 
următorul cuprins:  
Art. 71 - (1) În vederea 
eliberării certificatului de 
urbanism, precum şi a 
autorizaţiei de construire pentru 
executarea de lucrări de 
construcţii necesare derulării 
operaţiunilor de 
explorare/prospectare geologică 
şi exploatare a petrolului şi 
gazelor naturale, la solicitarea 
titularilor de 
licenţe/permise/autorizaţii: 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

3.  La articolul I punctul 1, 
articolul 71, se modifică şi va 
avea următorul cu următorul 
cuprins: 
Art. 71 - (1) În vederea 
eliberării certificatului de 
urbanism, precum şi a 
autorizaţiei de construire pentru 
executarea lucrărilor de 
construcţii necesare derulării 
operaţiunilor de 
exploatare/prospectare 
geologică şi exploatare a 
petrolului şi gazelor naturale, 
precum şi pentru executarea 
lucrărilor de construcţii care 
privesc realizarea, 
dezvoltarea, modernizarea, 
retehnologizarea, reabilitarea 
şi revizia sistemelor naţionale/ 
reţelelor de transport a 
energiei electrice, al gazelor 
naturale şi al ţiţeiului, 
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 a) prin excepţie de la 
prevederile art. 6 alin. (4) şi art. 
7 alin.(1) lit. b), terenurile 
cuprinse în perimetrul de 
explorare/prospectare/exploat
are, care nu sunt înscrise în 
evidenţele de cadastru şi carte 
funciară, se pot identifica prin 
numărul de tarla şi de parcelă, 
prin titlu de proprietate şi 
proces-verbal de punere în 
posesie, precum şi prin orice 
altă modalitate de identificare 
prevăzută de lege; 
b) prin excepţie de la 
prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), 
contractele de închiriere 
încheiate, în condiţiile legii, de 
către titularii de 
licenţe/permise/autorizaţii cu 
proprietarii terenurilor din 
perimetrele de exploatare, 
constituie titluri pentru 
emiterea autorizaţiei de 
construire, dacă respectivele 
contracte cuprind explicit 

gazolinei, etanului, 
condensatului, la solicitarea 
titularilor de 
licenţe/permise/autorizaţii: 
 a) prin excepţie de la 
prevederile art. 6 alin. (4) şi art. 
7 alin. (1) lit. b), terenurile care 
nu sunt înscrise în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, se pot 
identifica prin numărul de tarla 
şi de parcelă, prin titlu de 
proprietate şi proces-verbal de 
punere în posesie, precum şi 
prin orice altă modalitate de 
identificare prevăzută de lege; 
 
 
b) prin excepţie de la 
prevederile art.7 alin. (1) lit. b), 
autorizaţia de construire se 
eliberează, cu notificarea şi 
acordarea de 
despăgubiri/indemnizaţii 
proprietarilor, în condiţiile 
legii, pe baza oricăruia dintre 
următoarele documente: 
contractul de închiriere, 
licenţa, acordul de concesiune 
sau acordul petrolier. 
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acordul proprietarilor pentru 
executarea lucrărilor de 
construcţii pe aceste terenuri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (2) Pentru executarea 
lucrărilor de construcţii 
necesară derulării 
operaţiunilor de 
exploatare/prospectare 
geologică şi exploatare a 
petrolului şi gazelor naturale, 
precum şi pentru executarea 
lucrărilor de construcţii care 
privesc realizarea, 
dezvoltarea, modernizarea, 
retehnologizarea, reabilitarea 
şi revizia sistemelor 
naţionale/reţelelor de 
transport a energiei electrice, 
al gazelor naturale şi al 
ţiţeului, gazolinei, etanului, 
condensatului realizate de 
către titularii de licenţe, 
autorizaţii şi acorduri 
petroliere, pentru care 
oricare dintre următoarele 
documente: contractul de 
închiriere, licenţa, acordul de 
concesiune sau acordul 
petrolier ţine loc de titlu 
asupra imobilului pentru 
obţinerea autorizaţiei de 
construire, este necesară 
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depunerea de către beneficiar 
a următoarelor dovezi 
privind îndeplinirea 
obligaţiilor de notificare şi 
acordare de 
indemnizaţii/despăgubiri, 
după cum urmează: 
 a) contractul de 
închiriere/convenţie între 
părţi, termenul de plată al 
indemnizaţiilor/ 
despăgubirilor fiind de 30 de 
zile de la încheierea 
contractului de 
închiriere/convenţiei, în cazul 
în care proprietarii sunt 
identificaţi; 
 b) dovada consemnării 
prealabile, în conturi deschise 
pe numele titularilor de 
licenţe, autorizaţii şi acorduri 
petroliere, a sumelor de bani 
aferente despăgubirilor, 
indemnizaţiilor, după caz, 
pentru respectivele imobile, în 
cazul în care proprietarii nu 
sunt identificaţi; 
 c) dovada consemnării 
prealabile, la dispoziţia 
acestora, în termen de 60 de 
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 (2) La încetarea 

zile de la data la care au fost 
notificaţi să se prezinte în 
vederea semnării 
convenţiilor, dar nu s-au 
prezentat sau au refuzat 
încheierea convenţiei, a 
sumelor aferente 
despăgubirilor/ 
indemnizaţiilor, în cazul în 
care proprietarii sunt 
identificaţi, dar nu se prezintă 
sau refuză să încheie 
convenţia. 
 (3) Prevederile alin. (1) 
şi (2) se aplică şi în situaţia în 
care este necesară, pentru 
realizarea proiectelor de 
infrastructură de transport, 
relocarea reţelelor de utilităţi 
(reţele de distribuţie a 
energiei electrice, a gazelor 
naturale, apă, canal) şi a 
sistemelor naţionale/reţelelor 
de transport a energiei 
electrice, al gazelor naturale 
şi al ţiţeiului, gazolinei, 
etanului, condensatului. 
Autori: deputat Ciprian Nica, 
deputat  Ioan Cupşa 
 (4) La încetarea 
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contractelor de închiriere, 
titularii de licenţe/permise/ 
autorizaţii prevăzuţi la alin.(1) 
lit. b) au obligaţia repunerii în 
starea anterioară a terenurilor 
care au făcut obiectul acestor 
contracte, dacă părţile nu au 
convenit altfel.” 

contractelor de închiriere, 
titularii de licenţe/permise/ 
autorizaţii prevăzuţi la alin.(2) 
au obligaţia repunerii în starea 
anterioară a terenurilor care au 
făcut obiectul acestor contracte, 
dacă părţile nu au convenit 
altfel. 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului 
 

12.  Art. 11 
(1) Se pot executa fără 
autorizaţie de construire 
următoarele lucrări care 
nu modifică structura de 
rezistenţă şi/sau aspectul 
arhitectural al 
construcţiilor: 

................................ 
 

   4. La articolul I, după 
punctul 1 se introduce un nou 
punct, punctul 11, cu 
următorul cuprins: 
 11. La articolul 11 
alineatul (1), după litera m) se 
introduce o nouă literă, litera 
n), cu următorul cuprins: 
 n) schimbarea de 
destinaţie, numai în situaţia 
în care pentru realizarea 
acesteia nu sunt necesare 
lucrări de construcţie pentru 
care legea prevede emiterea 
autorizaţiei de construire. 
Autor: deputat Vasile Varga 
 

Simplificarea procesului 
administrativ pentru 
schimbarea destinaţiei unui 
spaţiu, din destinaţia de 
locuinţă în spaţiu cu altă 
destinaţie, în ipoteza în 
care nu sunt efectuate 
modificări structurale, fără 
emiterea de autorizaţie de 
construire, schimbarea 
urmând a se realiza 
conform declaraţiei 
notariale a proprietarului 
însoţită de certificatul de 
urbanism care atestă 
încadrarea în prevederea 
legală şi de certificatul de 
atestare fiscală. 

13.   2. La articolul 26 alineatul (1),     5. La articolul I punctul Corelare cu 
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după litera e) se introduce o 
nouă literă, litera e1) cu 
următorul cuprins:  
„e1) neîndeplinirea obligaţiei de 
repunere în starea anterioară a 
terenurilor care au făcut 
obiectul contractelor de 
închiriere de către titularii de 
licenţe/permise/autorizaţii, 
prevăzuţi la art.71 alin.(1) lit.b), 
la desfiinţarea acestora.” 

 2, litera e1) a alineatului (1) al 
articolului 26 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
 „e1) neîndeplinirea 
obligaţiei de repunere în starea 
anterioară a terenurilor care au 
făcut obiectul contractelor de 
închiriere de către titularii de 
licenţe/permise/autorizaţii, 
prevăzuţi la art.71 alin.(2), la 
desfiinţarea acestora.” 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului 
 

prevederile art.71 

14.   
 
 
 
 
- de la 3.000 lei la 
10.000 lei, cele 
prevăzute la lit. b), d) şi 
e); 
(anterior modificării prin 
OUG nr. 22/2014) 

        3. La articolul 26 alineatul 
(2), liniuţa a patra se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
 
„- de la 3.000 lei la 10.000 lei, 
cele prevăzute la lit. b), d), e) şi 
e1);” 
 

  
 

 6. La articolul I 
punctul 3,  liniuţa a patra a 
alineatului (2) al articolului 
26 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
- de la 50.000 lei la 100.000 lei, 
cele prevăzute la lit. b), d), e) şi 
e1);” 
 
Autor: deputat Ioan Cupsa 
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15.  Art. 37 - (1) Persoanele 
fizice şi juridice care 
realizează lucrări de 
construcţii în condiţiile 
prezentei legi au 
obligaţia de a executa 
integral lucrările până la 
termenul prevăzut în 
autorizaţie. 
(2) Lucrările de 
construcţii autorizate se 
consideră finalizate dacă 
s-au realizat toate 
elementele prevăzute în 
autorizaţie şi dacă s-a 
efectuat recepţia la 
terminarea lucrărilor. 
Efectuarea recepţiei la 
terminarea lucrărilor este 
obligatorie pentru toate 
tipurile de construcţii 
autorizate, inclusiv în 
situaţia realizării acestor 
lucrări în regie proprie. 
Recepţia la terminarea 
lucrărilor se face cu 
participarea 
reprezentantului 
administraţiei publice, 
desemnat de emitentul 

    7. La articolul I, după 
punctul 3 se introduc 6 noi 
puncte, punctele 31-36, cu 
următorul cuprins: 
 31. La articolul 37, după 
alineatul (2) se introduc două 
noi  alineate, alineatele (21) şi 
(22), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crearea unui cadru 
flexibil pentru 
derularea 
procedurilor de 
investiţii publice, 
în situaţiile în care 
sunt perfectate mai 
multe contracte de 
execuţie lucrări în 
cadrul aceluiaşi 
proiect având 
aceeaşi autorizaţie 
de construire / 
desfiinţare dar 
execuţia se 
realizează de către 
executanţi diferiţi 
sau în cadrul unor 
contracte distincte. 
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autorizaţiei de 
construire. 

________________ 

 
 
(21) Până la terminarea 
lucrărilor se pot întocmi 
procese verbale de recepţie 
parţială care să ateste stadiul 
fizic de execuţie, la solicitarea 
investitorului şi cu 
participarea obligatorie a 
reprezentanţilor 
Inspectoratului de Stat în 
Construcţii în cazul 
investiţiilor finanţate din 
fonduri publice. 
(22) Se pot recepţiona ca fiind 
terminate lucrări executate în 
baza unor contracte de 
execuţie diferite, dar având ca 
obiect lucrări autorizate prin 
aceeaşi autorizaţie de 
construire/desfiinţare. 
Autor: deputat Vasile Varga 

 
16.  Art.37 

 
 
(5) Construcţiile 
executate fără autorizaţie 
de construire sau cu 

  32. La articolul 37, alineatul 
(5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(5) Construcţiile executate fără 
autorizaţie de construire sau cu 
nerespectarea prevederilor 

Reformularea 
alineatului se impune 
în scopul de a delimita 
responsabilitatea 
reprezentanţilor 
unităţilor 
administrativ 
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nerespectarea 
prevederilor acesteia, 
precum şi cele care nu au 
efectuată recepţia la 
terminarea lucrărilor, 
potrivit legii, nu se 
consideră finalizate şi nu 
pot fi intabulate în 
cartea funciară. În 
această situaţie se 
aplică în continuare 
sancţiunile prevăzute 
de lege. Construcţiile 
realizate înainte de 1 
august 2001, care este 
data intrării în vigoare 
a Legii nr. 453/2001 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
50/1991 privind 
autorizarea executării 
lucrărilor de 
construcţii şi unele 
măsuri pentru 
realizarea locuinţelor, 
se intabulează, în lipsa 
autorizaţiei de 
construire, în baza 
certificatului de 
atestare fiscală prin 

acesteia, precum şi cele care nu 
au efectuată recepţia la 
terminarea lucrărilor, potrivit 
legii, nu se consideră finalizate. 
Autor: deputat Vasile Varga 
 

teritoriale de cea a 
oficiilor teritoriale, în 
emiterea actelor 
administrative 
referitoare la 
construcţii. 
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care se atestă achitarea 
tuturor obligaţiilor 
fiscale de plată 
datorate autorităţii 
administraţiei publice 
locale în a cărei rază se 
află situată construcţia, 
precum şi a 
documentaţiei 
cadastrale. În cazul în 
care construcţiile nu 
sunt înregistrate la 
autoritatea 
administraţiei publice 
locale competente, 
acestea se înregistrează 
dacă se achită 
impozitul aferent pe 
ultimii 5 ani anteriori 
depunerii declaraţiei 
fiscale, inclusiv pentru 
anul în curs. 
 

17.     33. La articolul 37 după 
alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alineatul (6), cu 
următorul cuprins: 
(6) Dreptul de proprietate 
asupra construcţiilor se 
înscrie în cartea funciară în 

Simplificarea 
modalităţii de 
intabulare a dreptului 
de proprietate asupra 
construcţiilor. 
Înscrierea 
construcţiilor în 
evidenţele de cadastru 
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baza unui certificat de 
atestare, care să confirme că 
edificarea construcţiilor s-a 
efectuat conform autorizaţiei 
de construire şi că există 
proces verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor,  sau, 
după caz, a unui certificat de 
atestare a edificării 
construcţiei, eliberate de 
autoritatea administraţiei 
publice locale competentă, 
care să confirme situaţia 
juridică actuală a 
construcţiilor şi respectarea 
dispoziţiilor în materie şi a 
unei documentaţii cadastrale. 
Autor: deputat Vasile Varga 

 

şi publicitate 
imobiliară, va fi 
efectuată în baza 
actului administrativ 
emis de autoritatea 
competentă să verifice 
respectarea normelor 
în construcţii, fapt ce 
va atrage o 
reverificare prealabilă 
înscrierii în cartea 
funciară, de către 
această autoritate şi, 
pe cale de consecinţă, 
diminuarea riscului de 
a fi înscrise construcţii 
edificate fără 
respectarea normelor 
în construcţii. 
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18.  Art.41.- Dreptul de 
concesiune asupra 
terenului se transmite în 
caz de succesiune sau de 
înstrăinare a construcţiei 
pentru a cărei realizare 
acesta a fost constituit, în 
aceleaşi condiţii se 
transmite şi autorizaţia 
de construire. 
 

  34. La articolul 41 se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (2), cu următorul 
cuprins:  
(2) Dreptul de concesiune 
asupra terenului se înscrie în 
cartea funciară în temeiul 
actului juridic prin care a fost 
transmis dreptul de 
proprietate asupra 
construcţiei conform art. 40 
alin. (1) şi prezentului articol, 
chiar şi în situaţiile  în care 
nu a fost emis un act 
administrativ cu acest obiect, 
iar în actul juridic de transfer 
al dreptului de proprietate nu 
s-a stipulat în mod expres 
transmiterea concesiunii. 
 
Autor: deputat Vasile Varga 

Legea cadastrului si a 
publicităţii imobiliare 
conţine prevederi 
aplicabile înregistrării 
drepturilor transferate 
prin efectul legii. 
Temeiul în baza 
cărora aceste 
transferuri de drepturi 
operează si se 
înregistrează în 
evidenţele de cadastru 
si publicitate 
imobiliară este 
reprezentat de textul 
de lege, in speţă art. 
40 şi art. 41 alin (1), 
însă, în vederea 
înregistrării în cartea 
funciară este necesar 
să se prevadă titlul în 
baza căruia se vor 
înregistra aceste 
drepturi. 
 

19.  Anexa nr. 2 la Legea nr. 
50/1991, punctul 1 al 
definiţiei „Drept de 
execuţie a lucrărilor de 
construcţii”: 
1. Drept real principal: 
drept de proprietate, uz, 
uzufruct, superficie, 

  
 
 
 
 
 
 
 

35.  La anexa nr. 2, punctul 1 
al definiţiei „Drept de 
execuţie a lucrărilor de 
construcţii” se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
1. drept real principal: drept de 
proprietate, drept de 
administrare, uz, uzufruct, 
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servitute (dobândit prin 
contract de vânzare-
cumpărare, de schimb, 
de donaţie, certificat de 
moştenitor, act 
administrativ de 
restituire, hotărâre 
judecătorească).” 

 
 
 
 
 
 
 
 

superficie, servitute (dobândit 
prin act autentic notarial, 
certificat de moştenitor, act 
administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească, lege).  
 
Autor: deputat Vasile Varga, 
deputat Ciprian Nica 

20.     36.  La anexa nr. 2, după 
punctul 1 al definiţiei „Drept 
de execuţie a lucrărilor de 
construcţii” se introduce un 
nou punct, punctul  11, cu 
următorul cuprins: 
11. drept de concesiune având 
ca obiect terenuri aflate în 
domeniul public sau privat al 
statului sau unităţilor 
administrativ teritoriale”. 
 
Autor: deputat Vasile Varga 

Adăugarea pct.2 are în 
vedere corelarea 
textului cu legislaţia 
incidentă privind 
concesionarea 
domeniului public şi 
domeniului privat. 

21.   4. La anexa nr. 2, punctul 2 al 
definiţiei „Drept de execuţie a 
lucrărilor de construcţii" se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„2. drept de creanţă dobândit 
prin: contract de cesiune, 
concesiune, comodat, 

 8. La articolul I, punctul 4, 
punctul 2 al definiţiei „Drept 
de execuţie a lucrărilor de 
construcţii" din anexa nr. 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„2. drept de creanţă dobândit 
prin: contract de cesiune, 
comodat, locaţiune. Emiterea 

Modificarea priveşte 
eliminarea concesiunii 
din această enumerare 
întrucât a fost 
introdusă la punctul 2 
nou introdus. 
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locaţiune. Emiterea autorizaţiei 
de construire în baza unui 
contract de comodat/locaţiune 
se poate face numai pentru 
construcţii cu caracter 
provizoriu şi acordul expres al 
proprietarului de drept. Prin 
excepţie, în baza unui contract 
de închiriere încheiat în 
condiţiile legislaţiei specifice 
din domeniul petrolului şi 
gazelor naturale, de către 
titularii de 
licenţe/permise/autorizaţii cu 
proprietarii terenurilor din 
perimetrul de exploatare, se 
poate autoriza inclusiv 
executarea lucrărilor de 
construcţii necesare pentru 
derularea operaţiunilor de 
explorare/prospectare geologică 
şi exploatare a petrolului şi 
gazelor naturale, altele decât 
construcţiile cu caracter 
provizoriu, dacă respectivele 
contracte cuprind explicit 
acordul proprietarilor pentru 
executarea lucrărilor de 
construcţii pe aceste terenuri.” 
 

autorizaţiei de construire în 
baza unui contract de 
comodat/locaţiune se poate face 
numai pentru construcţii cu 
caracter provizoriu şi acordul 
expres al proprietarului de 
drept. Prin excepţie, în baza 
unui contract de închiriere 
încheiat în condiţiile legislaţiei 
specifice din domeniul 
petrolului şi gazelor naturale, 
de către titularii de 
licenţe/permise/autorizaţii cu 
proprietarii terenurilor din 
perimetrul de exploatare, se 
poate autoriza inclusiv 
executarea lucrărilor de 
construcţii necesare pentru 
derularea operaţiunilor de 
explorare/prospectare geologică 
şi exploatare a petrolului şi 
gazelor naturale, altele decât 
construcţiile cu caracter 
provizoriu, dacă respectivele 
contracte cuprind explicit 
acordul proprietarilor pentru 
executarea lucrărilor de 
construcţii pe aceste terenuri.” 
 
Autor: deputat Vasile Varga 



 30

22.   Art. II. - 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, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta ordonanţă 
de urgenţă, se va republica, 
după aprobarea acesteia prin 
lege, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 Nemodificat  

23.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 29 

  9. După articolul II se 
introduce un articol nou, art. 
III, cu următorul cuprins: 
 
Art. III. - Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 370 
din 10 iulie 2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
1. La articolul 29 alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 29 alin. (3) din 
lege defineşte scopul 
emiterii certificatului 
ca fiind investiţii, 
tranzacţii imobiliare 
ori a altor operaţiuni 
imobiliare, iar 
dispoziţiile art. 879 
alin. (5) Cod Civil, 
prevăd în mod expres 
faptul că operaţiunile 
de modificare a 
imobilului înscris în 
cartea funciară, prin 
alipiri şi dezlipiri au 
caracter material şi 
nu implică nici un 
transfer de 
proprietate.  

 



 31

(2) Certificatul de 
urbanism trebuie emis 
pentru adjudecarea prin 
licitaţie a lucrărilor de 
proiectare şi de execuţie 
a lucrărilor publice, 
precum şi pentru 
întocmirea 
documentaţiilor 
cadastrale de comasare, 
respectiv dezmembrare 
a terenurilor în cel puţin 
3 parcele, atunci când 
operaţiunile respective 
au ca obiect împărţeli 
ori comasări de parcele 
solicitate în scopul 
realizării de lucrări de 
construcţii şi de 
infrastructură, precum şi 
constituirea unei 
servituţi de trecere cu 
privire la un imobil. În 
cazul vânzării sau 
cumpărării de imobile, 
certificatul de 
urbanism cuprinde 
informaţiile privind 
consecinţele urbanistice 
ale operaţiunii juridice, 

(2) Certificatul de urbanism 
trebuie emis pentru adjudecarea 
prin licitaţie a lucrărilor de 
proiectare şi de execuţie a 
lucrărilor publice, precum şi 
pentru întocmirea 
documentaţiilor cadastrale de 
dezmembrare a terenurilor 
situate în intravilanul 
localităţilor, în cel puţin 3 
parcele, atunci când 
operaţiunile respective au ca 
obiect realizarea de lucrări de 
construcţii şi de infrastructură. 
În cazul vânzării sau cumpărării 
de imobile, oricare dintre 
părţile actului juridic are 
posibilitatea, conform 
dispoziţiilor alin. (3) de a 
solicita emiterea certificatului 
de urbanism. 
 
Autor: deputat Vasile Varga 
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solicitarea certificatului 
de urbanism atunci 
când operaţiunile de 
împărţeli ori comasări 
de parcele fac obiectul 
ieşirii din indiviziune 
este facultativă, cu 
excepţia situaţiei în 
care solicitarea este 
făcută în scopul 
realizării de lucrări de 
construcţii şi/sau de 
lucrări de 
infrastructură. 
(Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea 
teritoriului şi 
urbanismul) 
 

 

 

 

 

 

 

2. La articolul 29, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat,  alineatul (21),  cu 
următorul cuprins: 
(21) În scopul asigurării 
opozabilităţii faţă de terţi a 
regulilor de urbanism, după 
aprobarea prin hotărârea 
consiliului local a PUG şi 
PUZ, primăriile sunt obligate 
să transmită hotărârea 
însoţită de documentaţie, în 
vederea notării în cartea 
funciară a faptului că 
imobilului face obiectul 
respectivelor reglementări 
urbanistice. 
Autor: deputat Vasile Varga 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Certificatul de 
urbanism se emite 
în scopul 
tranzacţionării de 
imobile, iar 
regulile Codului 
civil nu mai permit 
înstrăinarea de 
imobile fără ca 
acestea să fi fost 
înscrise în prealabil 
în cartea funciara. 
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Amendamente respinse 
 

 
Nr. 
crt. 

Textul OUG nr. 22/2014 Text Senat Amendamente respinse Motivare 
1.argumente pentru susţinere 
2.argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

1.  -------------------- --------------------  - La art. 7 alin. (1), 
după litera f) se introduce o 
nouă teză cu următorul 
cuprins: 
 Se exceptează de la 
prevederile lit.b) lucrările de 
construcţii care privesc 
realizarea, dezvoltarea, 
modernizarea, 
retehnologizarea, 
reabilitarea, revizia, 
intervenţiile în caz de avarii 
ale sistemelor naţionale de 
transport al energiei 
electrice, al gazelor naturale 
şi al ţiţeiului, gazolinei, 
etanului, condensatului, 
realizate de către titularii de 
licenţe, autorizaţii şi 
acorduri petroliere, pentru 
care licenţa, acordul de 
concesiune sau acordul 

     Referindu-ne la domeniul energiei electrice şi 
al gazelor naturale, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 12, respectiv art. 113 din Legea 
energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, drepturile de uz şi de servitute au ca 
obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar 
conţinutul acestora este prevăzut la art. 14, 
respectiv la art. 109 şi se exercită fără înscriere în 
cartea funciară.  
           Totodată, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 9 din Legea petrolului nr. 238/2004, titularul 
acordului petrolier beneficiază de un drept de 
servitute constând în dreptul de acces ocazional 
pentru lucrări de intervenţii în caz de avarii şi de 
reparaţii programate, pe care îl exercită, în 
condiţiile legii, cu anunţarea proprietarilor de 
terenuri şi cu plata despăgubirilor către 
proprietarii terenurilor. Mai mult, potrivit alin. 
(2) al art.14 din Legea petrolului, investiţiile 
efectuate din surse proprii ale titularului, pe 
durata concesiunii, în vederea operării sistemului 
naţional de transport al petrolului, concretizate în 
dezvoltări şi modernizări ale sistemului naţional 
de transport al petrolului, fac parte din 
proprietatea publică a statului. 
          În cazul sistemelor energetice, exercitarea 
drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor 
statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale 
afectate de capacităţile energetice se realizează 
cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei 
acestora. 
         La art.14 din Legea nr. 123/2012 este 
definit dreptul de servitute legală de trecere 
subterană, de suprafaţă sau aeriană, ce 
cuprinde dreptul de acces şi de executare a 
lucrărilor la locul de amplasare a capacităţilor 
energetice cu ocazia intervenţiei pentru 
retehnologizări, reparaţii, revizii şi avarii şi 
dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea 
funcţionării normale a capacităţii energetice ce se 
întinde pe toată durata funcţionării capacităţii, iar 
exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar 
pentru asigurarea funcţionării normale a 
capacităţii.  

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Textul OUG nr. 22/2014 Text Senat Amendamente respinse Motivare 
1.argumente pentru susţinere 
2.argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

petrolier sunt documentele 
pe baza cărora se eliberează 
autorizaţia de construire, cu 
condiţia notificării 
proprietarilor cu cel puţin 10 
zile înainte de începerea 
lucrărilor şi cu despăgubirea 
prealabilă a acestora, în 
condiţiile legii”. 
 
Autor: deputat Vasile Varga, 
deputat Andras Mate 
 

         La art.112 din acelaşi act normativ este 
definit dreptul de servitute legală de trecere 
subterană, de suprafaţă sau aeriană, care 
cuprinde dreptul la instalare de reţele, de 
conducte, linii, stâlpi şi de alte echipamente 
aferente capacităţii, precum şi accesul la locul de 
amplasare a acestora pentru intervenţii, 
întreţinere, reparaţii, revizii, modificări şi 
exploatare, conform prevederilor legale în 
vigoare.  
        Totodată, potrivit prevederilor art.14 din 
Legea petrolului nr. 238/2004, Sistemul Naţional 
de Transport al petrolului face parte din 
proprietatea publică a statului şi este de 
importanţă strategică, iar, potrivit art.19 din 
acelaşi act normativ, transportul petrolului prin 
sistemul naţional de transport constituie un 
serviciu public de interes naţional şi importanţă 
strategică. 
         Cu toate că, dreptul de servitute 
administrativă este unul care decurge din Legea 
nr. 123/2012, modificată, precum si din Legea 
nr.238/2004, acest drept nu este recunoscut 
operatorilor Sistemelor Naţionale de 
Transport a energiei electrice, gazelor 
naturale, a ţiţeiului, gazolinei, etanului, 
condensatului, la nivel instituţional, de către 
entităţile abilitate de lege să emită autorizaţiile de 
construire. 
           Aceste instituţii refuză să emită autorizaţii 
de construire pentru  realizarea de obiective noi 
sau pentru reparaţia, reabilitarea şi  
retehnologizarea celor existente, în lipsa unor 
documente din care să rezulte acordul 
proprietarilor afectaţi pentru realizarea 
respectivelor obiective pe terenurile acestora, 
precum şi în lipsa dovezii titlului asupra 
imobilului sau a extraselor de carte funciară. În 
această situaţie, aceşti operatori se află în 
imposibilitatea  practică de exercitare a 
dreptului legal de servitute.   
          Considerăm că ar fi atât oportună, cât şi 
necesară  corelarea corespunzătoare a 
prevederilor din legislaţia privind autorizarea 
lucrărilor de construcţii cu cele din Legea  
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 
123/2012, modificată, în aşa fel încât, 
autorizaţiile de construire să fie emise în baza 
Legii nr. 50/1991, cu respectarea proceduriii 
prevăzute în legislaţia specială, respectiv în 
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr. 123/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi în H.G. nr. 1240/2012. 
           Exercitarea drepturilor de uz şi 
servitute legală asupra terenurilor afectate de 
capacităţi din domeniul energiei electrice, 
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Nr. 
crt. 

Textul OUG nr. 22/2014 Text Senat Amendamente respinse Motivare 
1.argumente pentru susţinere 
2.argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

gazelor naturale, ţiţeiului, gazolinei, etanului, 
condensatului este determinată de un interes 
general, reprezentat de realizarea lucrărilor 
de utilitate publică de către titularii de licenţe şi 
autorizaţii din domeniul energiei electrice şi al 
gazelor naturale şi titularii acordului petrolier, iar 
legiuitorul este competent, în temeiul 
dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 alin. (7) 
referitoare la dreptul de proprietate, să 
stabilească limitele juridice pentru exercitarea 
acestui drept, astfel încât să nu contravină 
intereselor generale sau particulare ale altor 
subiecte de drept instituind astfel limitări 
rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept 
subiectiv.   

 

2.   După articolul 7 
se introduce un nou 
articol, articolul 71, cu 
următorul cuprins:  
 Art. 71 - (1) În 
vederea eliberării 
certificatului de urbanism, 
precum şi a autorizaţiei de 
construire pentru 
executarea de lucrări de 
construcţii necesare 
derulării operaţiunilor de 
explorare/prospectare 
geologică şi exploatare a 
petrolului şi gazelor 
naturale, la solicitarea 
titularilor de 
licenţe/permise/autorizaţii: 
 

  După articolul 7 se 
introduce un nou articol, 
articolul 71, cu următorul 
cuprins:  
 Art. 71. - (1) În 
vederea eliberării certificatului 
de urbanism, precum şi a 
autorizaţiei de construire 
pentru executarea lucrărilor 
de construcţii necesare 
derulării operaţiunilor de 
explorare/prospectare 
geologică şi exploatare a 
petrolului şi gazelor naturale, 
precum  şi pentru executarea 
lucrărilor de construcţii care 
privesc  realizarea, 
dezvoltarea, modernizarea, 
retehnologizarea, 

1.La acest moment 
prioritatea naţională pentru 
dezvoltarea infrastructurii de 
transport o reprezintă 
proiectele de infrastructură 
de transport transeuropeană. 
Autorizarea lucrărilor de 
construcţii pentru aceste 
proiecte este condiţionată de 
obţinerea avizelor de 
amplasament de la operatorii 
de transport/ distribuţie din 
domeniul energiei electrice 
şi a gazelor naturale. 
Suprapunerea coridorului 
proiectelor de infrastructură 
de transport pe anumite zone 
cu sistemele/reţelele de 
transport şi distribuţie din 
domeniul energiei electrice 
şi a gazelor naturale impune 
modificarea traseului 
acestora, deci o relocare. 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Textul OUG nr. 22/2014 Text Senat Amendamente respinse Motivare 
1.argumente pentru susţinere 
2.argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) La încetarea 
contractelor de închiriere, 
titularii de licenţe/permise/ 
autorizaţii prevăzuţi la 
alin.(1) lit. b) au obligaţia 
repunerii în starea 
anterioară a terenurilor 
care au făcut obiectul 
acestor contracte, dacă 
părţile nu au convenit 
altfel.” 

reabilitarea, revizia şi 
relocarea sistemelor 
naţionale/ reţelelor de 
transport şi de distribuţie a 
energiei electrice şi al gazelor 
naturale şi al ţiţeiului, 
gazolinei, etanului, 
condensatului, precum şi 
reţelelor de apă şi canal, la 
solicitarea titularilor de 
licenţe/permise/autorizaţii: 
 (2) Pentru 
executarea lucrărilor de 
construcţii necesare derulării 
operaţiunilor de 
explorare/prospectare 
geologică şi exploatare a 
petrolului şi gazelor 
naturale, precum  şi pentru 
executarea lucrărilor de 
construcţii care privesc 
realizarea, dezvoltarea, 
modernizarea, 
retehnologizarea, 
reabilitarea, revizia sau 
relocarea sistemelor 
naţionale/ reţelelor de 
transport şi de distribuţie a 

Reţeaua de distribuţie este o 
reţea de interes public şi 
face parte din sistemul 
electroenergetic naţional. 
Astfel, considerăm necesară 
completarea textului şi cu 
referiri la reţeaua de 
distribuţie.  
Lipsa acestor precizări va 
conduce la întârzieri în 
implementarea proiectelor 
de investiţii sau 
imposibilitatea exercitării de 
către aceştia a drepturilor/ 
obligaţiilor conferite de 
lege.  
2. amendamentele au fost 
respinse prin vot. 
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Nr. 
crt. 

Textul OUG nr. 22/2014 Text Senat Amendamente respinse Motivare 
1.argumente pentru susţinere 
2.argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

energiei electrice şi al gazelor 
naturale şi al ţiţeiului, 
gazolinei, etanului, 
condensatului, precum şi 
reţelelor de apă şi canal 
realizate de către titularii de 
licenţe, autorizaţii şi 
acorduri petroliere, pentru 
care oricare dintre 
următoarele documente: 
contractul de închiriere, 
licenţa, acordul de 
concesiune sau acordul 
petrolier ţine loc de titlu 
asupra imobilului pentru  
obţinerea autorizaţiei de 
construire,  este necesară 
depunerea de către 
beneficiar a următoarelor 
dovezi privind îndeplinirea 
obligaţiilor de notificare şi 
acordare de 
indemnizaţii/despăgubiri, 
după cum urmează:  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  
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Nr. 
crt. 

Textul OUG nr. 22/2014 Text Senat Amendamente respinse Motivare 
1.argumente pentru susţinere 
2.argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

3.   
 
 
 
Anexa nr. 2 la Legea nr. 
50/1991, punctul 10 al 
definiţiei „Drept de 
execuţie a lucrărilor de 
construcţii”: 
 
 “1. Drept real 
principal: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute 
(dobândit prin contract de 
vânzare-cumpărare, de 
schimb, de donaţie, 
certificat de moştenitor, 
act administrativ de 
restituire, hotărâre 
judecătorească).” 
 

  După punctul 3 al art. 
I  din O.U.G. nr. 22/2014 se 
introduce un nou punct 31 cu 
următorul cuprins: 
 31. La Anexa nr. 2, 
punctul 10 al definiţiei 
„Drept de execuţie a 
lucrărilor de construcţii” se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 1. Dreptul real 
principal: drept de proprietate, 
superficie, servitute (dobândit 
prin: contract de vânzare-
cumpărare, de schimb, de 
donaţie, certificat de 
moştenitor, act administrativ 
de restituire, hotărâre 
judecătorească). Emiterea 
autorizaţiei de construire în 
baza dreptului de 
uz/uzufruct se face numai 
pentru construcţii cu 
caracter provizoriu şi 
acordul expres al 
proprietarului de drept. 
Autor: deputat Vasile Varga 

1. Evitarea unor situaţii neclare în 
care titularul de uz/uzufruct prin 
emiterea autorizaţiei de construire 
devine coproprietar asupra unei 
părţi a clădirii. 
2. a fost adoptat un alt 
amendament  

Camera 
Deputaţilor 
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