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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

 

 

Bucureşti, 27.11.2018 

Nr. 4c-7/450 

 

 

 

  Către, 

 

   Comisia juridică, de disciplină și imunități  

   Domnului Preşedinte NICUȘOR HALICI 

 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, trimis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru examinare în fond, 

cu adresa nr. PLx 521/2018 din 10 octombrie 2018. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

FLORIN - CLAUDIU ROMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro

mailto:cp06@cdep.ro
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

 

 

Bucureşti, 27.11.2018 

Nr. 4c-7/450 

 

R A P O R T    P R E L I M I N A R 

asupra proiectului de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991  

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost 

sesizate, prin adresa nr. PLx 521/2018 din 10 octombrie 2018, cu dezbaterea în fond, a proiectului de Lege pentru abrogarea lit. a) 

a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, înregistrat la Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului cu nr.4c-7/450/10.10.2018. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 8 octombrie 2018, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a 

III-a din Constituția României, republicată.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
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La întocmirea prezentului raport preliminar Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.395/2.05.2018) 

- avizul negativ al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă (nr.4c-12/197/16.10.2018) 

- avizul negativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice (nr.4c-

5/609/23.10.2018) 

- avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii (nr.4c-3/459/23.10.2018) 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 2136/DPSG/13.11.2018) 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.24 lit.a) din Legea nr.50/1991, care se referă la sancţiuni 

pedepsite cu închisoare, dat fiind că legea prevede sancţiune cu contravenţii pentru literele b), c), e) şi g), într-un cuantum menit să 

se descurajeze demararea unor lucrări fără autorizaţie de construire. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa 

din 27 noiembrie 2018. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, domnul Ciprian Lucian Roșca - secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât cu majoritate de 

voturi (2 voturi împotrivă), întocmirea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 

din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu amendamente admise prezentate în Anexa ce 

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

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

 

FLORIN - CLAUDIU ROMAN 

 

SIMONA BUCURA - OPRESCU 

    

 
              

Consilier parlamentar, Roxana Feraru 
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Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

Nr. 

crt. 

Text Legea nr.50/1991 Text adoptat de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

1.   Lege 

pentru abrogarea lit.a) a art.24 

din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor 

de construcții 

LEGE 

pentru modificarea Legii 

nr.50/1991 privind 

autorizarea executării 

lucrărilor de construcții 

Tehnică legislativă. 

2.    Articol unic. - La 

articolul 24 din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de 

construcții, republicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.933 din 13 

octombrie 2004, cu modificările 

și completările ulterioare, litera 

a) se abrogă. 

 Articol unic. - Legea 

nr.50/1991 privind 

autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, 

republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.933 din 13 octombrie 

2004, cu modificările și 

completările ulterioare, se 

modifică după cum 

urmează: 

Tehnică legislativă. 

3.      Art.24.  - Constituie 

infracţiuni şi se pedepsesc cu 

închisoare de la 3 luni la un 

an sau cu amendă 

următoarele fapte: 

  1. La articolul 24, 

litera a) se abrogă. 

Prin abrogarea lit.a) a art.24, 

săvârșirea respectivelor fapte nu 

mai este sancționată deoarece 

faptele de executare sau 

desființare, totală ori parțială, 

fără autorizație ori cu 



 

6/7 

 a) executarea fără 

autorizaţie de construire sau 

de desfiinţare ori cu 

nerespectarea prevederilor 

acesteia a lucrărilor 

prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 

b), c), e) şi g), cu excepţiile 

prevăzute de lege; 

 

nerespectarea prevederilor 

autorizației și a proiectului 

tehnic a lucrărilor prevăzute la 

art.3 alin.(1) lit.b), c), e) și g) 

sunt exceptate de la faptele care 

constituie contravenții. 

Intervenția legislativă are ca 

efect eliminarea oricărei forme 

de răspundere pentru executarea 

fără autorizație de construire sau 

de desființare ori cu 

nerespectarea prevederilor 

acesteia a lucrărilor prevăzute la 

art.3 alin.(1) lit.b), c), e) și g), 

faptele urmând a nu mai fi 

sancționate nici măcar 

contravențional. 

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), c), e) şi 

g), de către investitor şi 

executant; 

  2. La articolul 26 

alineatul (1), literele a) și b) 

se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

 

 ”a) executarea sau 

desfiinţarea, totală ori 

parţială, fără autorizaţie a 

lucrărilor prevăzute la art. 3 

de către investitor şi 

executant; 

 

 

 

  

 

 

 

 

Prin modificările aduse 

dispozițiilor art.26 alin.(1) 

lit.a) și b) din actul 

normativ de bază, se 

propune ca respectivele 

fapte să constituie 

contravenții. 
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 b) executarea sau 

desfiinţarea, cu nerespectarea 

prevederilor autorizaţiei şi a 

proiectului tehnic, a lucrărilor 

prevăzute la art. 3, cu 

excepţia celor prevăzute la 

lit. b), c), e) şi g), 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; 

 

 b) executarea sau 

desfiinţarea, cu nerespectarea 

prevederilor autorizaţiei şi a 

proiectului tehnic, a lucrărilor 

prevăzute la art. 3, 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;" 

 

 


