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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 

AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

Bucureşti, 25.05.2009 
Nr. 26/321 

 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/2008 pentru 

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

lucrărilor de construcţii, trimis comisiei pentru examinare pe fond, cu 

adresa nr. PL.x192 din 16 martie 2009. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

SULFINA BARBU 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

R A P O R T      
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 

Bucureşti, 25.05.2009 
Nr. 26/321 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. PL.x 192 din 16 martie 2009, cu 

dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1584/09.12.2008) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.PL-x192/2009) 

 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, în sensul armonizării legislaţiei 
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naţionale specifice autorizării executării lucrărilor de construcţii cu legislaţia comunitară şi legislaţia română pentru protecţia 

mediului care transpune directivele europene în domeniu. 

 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege cu amendamente admise.  

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, 

republicată.  

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 19 mai 2009 au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 

55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 

 Cristian Stamatiade - director general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 

 Clara Stama – director în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, din totalul de 31 de membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa 11 martie 2009. 

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

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 În urma dezbaterilor, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege, după cum urmează:  

 
 
        PREŞEDINTE,  
                           SECRETAR, 

               Sulfina BARBU 
               Mihai Cristian APOSTOLACHE 
Expert, Roxana Feraru 
Expert, Octavian Filimon 
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I. Amendamente admise 
 
 
 

 În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Textul Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 

nr.214/2008 

 
Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
  0 1 2 3 4 
1.   

 
LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 

nr.214/2008 pentru 
modificarea şi completarea 

Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii 
 

 
Nemodificat 

 

2.    ARTICOL I. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.214 din 4 
decembrie 2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.847 din 16 
decembrie 2008, cu următoarele 
modificări şi completări. 
 

Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5/102 

3.  ORDONANŢĂ 
pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii 

Nemodificat Nemodificat  

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 ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

Nemodificat Nemodificat  

5.   1. La articolul 1, 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 "Art. 1 - (1) Executarea 
lucrărilor de construcţii este 
permisă numai pe baza unei 
autorizaţii de construire sau de 
desfiinţare, emisă în condiţiile 
prezentei legi, la solicitarea 
titularului unui drept real 
asupra unui imobil - teren 
şi/sau construcţii - identificat 
prin număr cadastral, în cazul 
în care legea nu dispune altfel." 

Nemodificat Nemodificat   
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6.   2. La articolul 2, 
alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 "Art. 2 - (1) Autorizaţia 
de construire constituie actul 
final de autoritate al 
administraţiei publice locale pe 
baza căruia este permisă 
executarea lucrărilor de 
construcţii corespunzător 
măsurilor prevăzute de lege 
referitoare la amplasarea, 
conceperea, realizarea, 
exploatarea şi postutilizarea 
construcţiilor. 
 (2) Autorizaţia de 
construire se emite în baza 
documentaţiei tehnice - D.T., 
elaborată în condiţiile prezentei 
legi, în temeiul şi cu 
respectarea prevederilor 
documentaţiilor de urbanism, 
avizate şi aprobate potrivit 
legii." 

 

 1. La articolul I punctul 
2, alineatul (2) al articolului 2 
va avea următorul cuprins: 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „(2) Autorizaţia de 
construire se emite în baza 
documentaţiei pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii,  
elaborată în condiţiile prezentei 
legi, în temeiul şi cu respectarea 
prevederilor documentaţiilor de 
urbanism, avizate şi aprobate 
potrivit legii.” 
 

  

7.   3. La articolul 2, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alineatul (21), 
cu următorul cuprins: 

 2. La articolul I punctul 
3, alineatul (21) al articolului 2 
va avea următorul cuprins: 
 

 2. La articolul I 
punctul 3, alineatul (21) al 
articolului 2 va avea 
următorul cuprins: 
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 "(21) Autorizaţia de 
construire se emite după 
parcurgerea următoarelor 
etape: 
 
 
 
 
 
 
 
 a) emiterea certificatului 
de urbanism, ca urmare a 
cererii pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii, depusă de 
solicitant; 
 b) evaluarea iniţială a 
investiţiei şi stabilirea 
necesităţii evaluării 
efectelor acesteia asupra 
mediului de către 
autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului; 
 
 
 c) notificarea de către 
solicitant a autorităţii 
administraţiei publice locale cu 
privire la menţinerea cererii 
pentru autorizarea executării 

 "(21) Procedura de 
autorizare  a executării 
lucrărilor de construcţii începe 
odată cu depunerea cererii 
pentru emiterea certificatului 
de urbanism în scopul 
obţinerii, ca act final, a 
autorizaţiei de 
construire/desfiinţare şi 
cuprinde următoarele etape: 
 
 a) emiterea certificatului de 
urbanism; 
 
 
 
 
 b) emiterea punctului de 
vedere al autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului; 
 
 
 
 
 
 c) notificarea de către 
solicitant a autorităţii 
administraţiei publice 
competente cu privire la 
menţinerea cererii pentru 

 "(21) Procedura de 
autorizare  a executării 
lucrărilor de construcţii 
începe odată cu depunerea 
cererii pentru emiterea 
certificatului de urbanism 
în scopul obţinerii, ca act 
final, a autorizaţiei de 
construire şi cuprinde 
următoarele etape: 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 b) emiterea punctului 
de vedere al autorităţii 
competente pentru 
protecţia mediului pentru 
investiţiile care nu se 
supun procedurilor de 
evaluare a impactului 
asupra mediului; 
 
 c) notificarea de către 
solicitant a autorităţii 
administraţiei publice 
competente cu privire la 
menţinerea solicitării de 

Conform Ministerului 
Mediului, pentru 
executarea lucrărilor 
de desfiinţare a 
construcţiilor, 
autorităţile 
competente pentru 
protecţia mediului nu 
emit punct de 
vedere/act 
administrativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu legislaţia 
privind evaluarea 
impactului anumitor 
proiecte publice şi 
private asupra 
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lucrărilor de construcţii, în 
situaţia în care autoritatea 
competentă pentru protecţia 
mediului stabileşte necesitatea 
evaluării efectelor investiţiei 
asupra mediului; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d) emiterea avizelor şi 
acordurilor stabilite prin 
certificatul de urbanism; 
 
 
 
 
 
 e) emiterea actului 
administrativ al autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului, după caz; 
 
 
 
 
 

autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, în 
situaţia în care autoritatea 
competentă pentru protecţia 
mediului stabileşte 
necesitatea evaluării efectelor 
investiţiei asupra mediului; 
 
 
 
 
 
 
 
 d) emiterea avizelor şi 
acordurilor precum şi a actului 
administrativ al autorităţii 
pentru protecţia mediului 
competentă privind investiţiile 
evaluate din punct de vedere 
al impactului asupra mediului; 
 
 e) elaborarea documentaţiei 
tehnice pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii, denumită în cele 
ce urmează «documentaţie 
tehnică - D.T.»; 
 
 
 

obţinere, ca act final, a 
autorizaţiei de construire, 
pentru investiţiile la care 
autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului a 
stabilit necesitatea 
evaluării impactului asupra 
mediului şi a emis 
îndrumarul, conform 
legislaţiei privind evaluarea 
impactului anumitor 
proiecte publice şi private 
asupra mediului; 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 e) elaborarea 
documentaţiei tehnice 
necesare pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, 
denumită în cele ce 
urmează «documentaţie 
tehnică - D.T.»; 
 

mediului. 



 

 
9/102 

 f) elaborarea 
documentaţiei tehnice - D.T.; 
 
 
 
 g) depunerea 
documentaţiei pentru 
autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii la autoritatea 
administraţiei publice locale 
competente; 
 h) emiterea autorizaţiei 
de construire." 

 f) depunerea documentaţiei 
pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii la 
autoritatea administraţiei publice 
locale competente; 
  
 
 
 
 
 
         h) emiterea autorizaţiei de 
construire." 
 
 

 f) depunerea 
documentaţiei pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii la 
autoritatea administraţiei 
publice competente; 
 
 
 
 
 
         g) emiterea autorizaţiei 
de construire." 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

8.     3. La articolul I, după 
punctul 3, se introduce un 
nou punct, punctul 31, cu 
următorul cuprins: 
 
 „31. La articolul 2, 
alineatul (4), după litera a) 
se introduc trei noi litere, 
lit. a1) – a3) cu următorul 
cuprins: 
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 «a1) lucrări de 
supraetajare a clădirilor cu 
încă un nivel, o singură 
dată, în suprafaţă de 
maximum 20% din 
suprafaţa construită 
desfăşurată a clădirilor, cu 
condiţia situării acestora în 
afara zonelor construite 
protejate sau a zonelor de 
protecţie a monumentelor, 
după caz; 
 a2) lucrări de 
extindere a clădirilor 
sociale, de învăţământ, de 
sănătate, de cultură şi 
administrative aparţinând 
domeniului public şi privat, 
al statului şi unităţilor 
administrativ – teritoriale, 
dacă extinderea se 
încadrează în prevederile 
regulamentului local de 
urbanism aferent Planului 
Urbanistic General sau 
Planului Urbanistic Zonal, 
aprobat, în vigoare; 
 a3) schimbarea 
folosinţei construcţiilor 
existente dacă noua 
folosinţă corespunde 

Se propune 
completarea 
articolului 2 din 
Legea nr.50/1991 
pentru simplificarea 
procesului de 
avizare, autorizare a 
lucrărilor necesare 
extinderii clădirilor şi 
schimbării folosinţei 
acestora, adaptate la 
cerinţele economiei 
de piaţă. 
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prevederilor 
regulamentului local de 
urbanism aferent Planului 
Urbanistic General sau 
Planului Urbanistic Zonal, 
aprobat, în vigoare.»” 
 
(Autori: senator Petru Filip –

PD-L, deputaţi: Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

9.   4. La articolul 3, partea 
introductivă şi literele a), 
b), c), e) şi f) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 "Art. 3 - Construcţiile 
civile, industriale, agricole, cele 
pentru susţinerea instalaţiilor şi 
utilajelor tehnologice, pentru 
infrastructură de orice fel sau 
de oricare altă natură se pot 
realiza numai cu respectarea 
autorizaţiei de construire, 
precum şi a reglementărilor 

 3. La articolul I punctul 
4, literele b) şi e) ale 
articolului 3 vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. La articolul I 
punctul 4, articolul 3 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 „4. Articolul 3 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 «Art. 3 – (1) 
Construcţiile civile, industriale, 
agricole, cele pentru 
susţinerea instalaţiilor şi 
utilajelor tehnologice, pentru 
infrastructură de orice fel sau 
de oricare altă natură se pot 
realiza numai cu respectarea 
autorizaţiei de construire, 
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privind proiectarea şi 
executarea construcţiilor, 
pentru: 
 
 
 a) lucrări de construire, 
reconstruire, consolidare, 
modificare, extindere, 
reabilitare, schimbare de 
destinaţie sau de reparare a 
construcţiilor de orice fel, 
precum şi a instalaţiilor 
aferente acestora, cu excepţia 
celor prevăzute la art. 11; 
 
 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, stabilite potrivit legii; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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, 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 deosebită, stabilite 

precum şi a reglementărilor 
privind proiectarea şi 
executarea construcţiilor, 
pentru: 
 
 a) lucrări de construire, 
reconstruire, consolidare, 
modificare, extindere, 
reabilitare, schimbare de 
destinaţie sau de reparare a 
construcţiilor de orice fel, 
precum şi a instalaţiilor 
aferente acestora, cu excepţia 
celor prevăzute la art. 11; 
 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exprimare mai clară 
a sintagmei „imobil” 
prin adăugarea 
sintagmelor „teren 
şi/sau construcţii” 
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 c) lucrări de construire, 
reconstruire, modificare, 
extindere, reparare, 
modernizare şi reabilitare 
privind căile de comunicaţie de 
orice fel, drumurile forestiere, 
lucrările de artă, reţelele şi 
dotările tehnico-edilitare, 
lucrările hidrotehnice, 
amenajările de albii, lucrările de 
îmbunătăţiri funciare, lucrările 
de instalaţii de infrastructură, 
lucrările pentru noi capacităţi 
de producere, transport, 
distribuţie a energiei electrice 
şi/sau termice, precum şi de 
reabilitare şi retehnologizare a 
celor existente; 
 

 
 
 

 

prin documentaţii de urbanism 
aprobate; 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

construite protejate, 
stabilite potrivit legii, ori la 
construcţii cu valoare 
arhitecturală sau istorică 
deosebită, stabilite prin 
documentaţii de urbanism 
aprobate; 
 
 c) lucrări de construire, 
reconstruire, modificare, 
extindere, reparare, 
modernizare şi reabilitare 
privind căile de comunicaţie de 
orice fel, drumurile forestiere, 
lucrările de artă, reţelele şi 
dotările tehnico-edilitare, 
branşamente şi racorduri la 
reţele de utilităţi, lucrările 
hidrotehnice, amenajările de 
albii, lucrările de îmbunătăţiri 
funciare, lucrările de instalaţii 
de infrastructură, lucrările 
pentru noi capacităţi de 
producere, transport, 
distribuţie a energiei electrice 
şi/sau termice, precum şi de 
reabilitare şi retehnologizare a 
celor existente; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Având în vedere 
introducerea 
lucrărilor propuse, 
trebuie reformulate 
şi definiţia 
expresiilor “instalaţii 
aferente 
construcţiilor” şi 
“documentaţie 
tehnică”. Motivăm 
propunerea prin 
faptul că 
branşamentele/ 
racordurile nu se 
autorizează o dată 
cu lucrările de 
construire a 
imobilului (atunci 
când vorbim de o 
construcţie nouă şi 
instalaţiile aferente). 
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 d) împrejmuiri şi mobilier 
urban, amenajări de spaţii 
verzi, parcuri, pieţe şi alte 
lucrări de amenajare a spaţiilor 
publice; 
 

Text Legea nr.50/1991 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 e) lucrări de foraje şi 
excavări necesare pentru 
efectuarea studiilor geotehnice 
şi a prospecţiunilor geologice, 
proiectarea şi deschiderea 
exploatărilor de cariere şi 
balastiere, a sondelor de gaze 
şi petrol, precum şi a altor 
exploatări de suprafaţă sau 
subterane; 
 
 f) lucrări, amenajări şi 
construcţii cu caracter 
provizoriu necesare în vederea 
organizării executării lucrărilor, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e) lucrări de foraje şi 
excavări necesare pentru 
efectuarea studiilor geotehnice şi 
a prospecţiunilor geologice, 
proiectarea şi deschiderea 
exploatărilor de cariere şi 
balastiere, a sondelor de gaze şi 
petrol, precum şi a altor 
exploatări de suprafaţă sau 
subterane, subacvatice;” 
 
Nemodificat 

 d) împrejmuiri şi 
mobilier urban, amenajări de 
spaţii verzi, parcuri, locuri de 
joacă şi agrement, pieţe şi 
alte lucrări de amenajare a 
spaţiilor publice; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 e) lucrări de foraje şi 
excavări necesare pentru 
efectuarea studiilor geotehnice 
şi a prospecţiunilor geologice, 
proiectarea şi deschiderea 
exploatărilor de cariere şi 
balastiere, a sondelor de gaze 
şi petrol, precum şi a altor 
exploatări de suprafaţă, 
subterane sau subacvatice;” 
 
 f) lucrări, amenajări şi 
construcţii cu caracter 
provizoriu necesare în vederea 
organizării executării 

Este o lucrare care 
se autorizează şi, 
nefiind menţionată 
expres de lege, 
dorim sa nu dăm 
naştere la 
interpretări.  
Propunem de 
asemenea şi 
introducerea în 
Anexa 2 “Definirea 
unor termeni de 
specialitate utilizaţi 
în cuprinsul legii” a 
locurilor de joacă. 
 
Pentru claritate 
exprimării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îndreptare eroare 
materială. 
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în condiţiile prevăzute la art. 
7 alin. (11);" 
 
 
 g) organizarea de tabere 
de corturi, căsuţe sau de 
rulote; 
 

Text Legea nr.50/1991 
 
 h) lucrări de construcţii cu 
caracter provizoriu: chioşcuri, 
tonete, cabine, spaţii de 
expunere situate pe căile şi 
spaţiile publice, corpuri şi 
panouri de afişaj, firme şi 
reclame, precum şi anexele 
gospodăreşti ale exploataţiilor 
agricole situate în extravilan. 
 

Text Legea nr.50/1991 
 
 

 i) cimitire – noi şi 
extinderi. 
 

Text Legea nr.50/1991 
 

lucrărilor, în condiţiile 
prevăzute la art.7 alin. (1) 
şi (13);" 
 
 g) organizarea de tabere 
de corturi, căsuţe sau de 
rulote; 
 
 
 h) lucrări de construcţii 
cu caracter provizoriu: 
chioşcuri, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, corpuri şi 
panouri de afişaj, firme şi 
reclame, copertine şi 
pergole situate pe căile şi 
spaţiile publice, anexe 
gospodăreşti, precum şi 
anexele gospodăreşti ale 
exploataţiilor agricole situate 
în extravilan; 
 
 i) cimitire – noi şi 
extinderi.»” 
 
 (2) Pentru 
construcţiile provizorii 
prevăzute la art.3 alin. (2) 
lit. d), f), g) şi h) se vor 
stabili proceduri 
simplificate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunem 
mentionarea lor, aşa 
cum rezultă din 
Anexa 2 “Definirea 
unor termeni de 
specialitate utilizaţi 
in cuprinsul legii”. 
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(Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic) 

 
10.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 Art.4 
 2. în extravilanul 
comunelor, cu excepţia celor 
de la lit.f) pct.3; 
 

Text Legea nr.119/2005 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2. la construcţii 
reprezentând monumente 
istorice, clasate sau în 

         5. La articolul I, după 
punctul 4, se introduc 3 noi 
puncte, punctele 41, 42 şi 
43, cu următorul cuprins:  
 
 „41. La articolul 4, 
punctul 2 al literei a) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
        «2. în extravilanul 
comunelor ale căror primării 
nu au organizate structuri 
de specialitate. »” 
 

 
 42. La articolul 4, 
punctul 2 al literei c) şi 
partea introductivă a literei 
e) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 c)  
 2. la construcţiile 
prevăzute la art.3 lit.b); 
 

 
 
 
 
 
Există în multe 
cazuri comune mai 
mari decât oraşe ca 
populaţie, cu venituri 
proprii care le permit 
să aibă structuri de 
specialitate pentru 
eliberarea 
autorizaţiilor de 
construcţie. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru stabilirea 
competenţelor de 
autorizare în 
Municipiul Bucureşti. 
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procedură de clasare 
potrivit legii; 
 

Text Legea nr.119/2005 
 

 e) de primarii oraşelor 
pentru lucrările care se 
execută:  
 

Text Legea nr.119/2005 
 
 
 

 
 
 f) de primarii 
comunelor, pentru lucrările 
care se execută: 
 1. în intravilanul 
localităţilor componente, în 
vederea realizării de 
locuinţe individuale  şi a 
anexelor gospodăreşti ale 
acestora, precum şi cu 
avizul structurilor de 
specialitate din cadrul 
consiliilor judeţene, potrivit 
art.45 alin.(3), în vederea 
executării lucrărilor la 
celelalte categorii de 
construcţii; 

 
 
 
 
 
 e) de primarii oraşelor şi 
comunelor pentru lucrările 
care se execută: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 43. La articolul 4, 
litera f) se abrogă.»” 
 
 
 
 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

 
 
 
 
 
Există în multe 
cazuri comune mai 
mari decât oraşe ca 
populaţie, cu venituri 
proprii care le permit 
să aibă structuri de 
specialitate pentru 
eliberarea 
autorizaţiilor de 
construcţie. 
 
Prevederile lit.f) au 
fost preluate la lit.e). 
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Text OUG nr.122/2004 
 

 2. la construcţiile 
reprezentând monumente 
istorice clasate sau aflate în 
procedura de clasare 
potrivit legii, aflate pe 
teritoriul administrativ, în 
condiţiile art.10 lit.a) şi ale 
art.45 alin.(3) şi avizul 
arhitectului-şef al judeţului; 
 

Text Legea nr.119/2005 
 
 3. în extravilanul 
comunelor pentru 
construcţii reprezentând 
anexe gospodăreşti, până la 
100 m2. 
 

Text Legea nr.101/2008 
 

11.  5. La articolul 4, după 
alineatul (1) se introduc trei 
noi alineate, alineatele (2), 
(3) şi (4), cu următorul 
cuprins: 
 
 "(2) Pentru lucrările care 
se realizează pe amplasamente 
ce depăşesc limitele judeţelor, 

 4. La articolul I punctul 
5, alineatul (2) al articolului 4 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 "(2) Pentru lucrările care se 
realizează pe amplasamente ce 
depăşesc limitele judeţelor, 

 6. La articolul I 
punctul 5, alineatul (2) al 
articolului 4 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 "(2) Pentru lucrările care 
se realizează pe 
amplasamente ce depăşesc 

 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
exprimării. 
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respectiv ale municipiului 
Bucureşti, în vederea 
armonizării condiţiilor de 
autorizare pentru întreaga 
investiţie, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor va 
emite un aviz coordonator în 
baza căruia preşedinţii 
consiliilor judeţene implicate, 
respectiv primarul general al 
municipiului Bucureşti vor emite 
autorizaţii de construire pentru 
lucrările amplasate în unităţile 
administrativ-teritoriale din aria 
lor de competenţă. 
 
 
 
 (3) Autorizaţiile de 
construire prevăzute la alin. (2) 
produc efecte la data intrării în 
vigoare a ultimei autorizaţii de 
construire emise în condiţiile 
prezentei legi. 
 (4) Pentru lucrările 
aferente infrastructurii de 
transport rutier de interes 
naţional, autorizaţia de 
construire se eliberează de 
către preşedinţii consiliilor 

respectiv ale municipiului 
Bucureşti, în vederea armonizării 
condiţiilor de autorizare pentru 
întreaga investiţie, autoritatea 
administraţiei publice centrale 
competente potrivit legii va 
emite un aviz coordonator în baza 
căruia preşedinţii consiliilor 
judeţene implicate, respectiv 
primarul general al municipiului 
Bucureşti, vor emite autorizaţii de 
construire pentru lucrările 
amplasate în unităţile 
administrativ-teritoriale din aria 
lor de competenţă. 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

limitele judeţului, respectiv 
ale municipiului Bucureşti, în 
vederea armonizării condiţiilor 
de autorizare pentru întreaga 
investiţie, autoritatea 
administraţiei publice 
centrale competente, 
potrivit legii, va emite un 
aviz coordonator în baza 
căruia preşedinţii consiliilor 
judeţene implicate, respectiv 
primarul general al 
municipiului Bucureşti, vor 
emite autorizaţii de construire 
pentru lucrările amplasate în 
unităţile administrativ-
teritoriale din aria lor de 
competenţă.” 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
7. La articolul I 

punctul 5, alineatul (4) al 
articolului 4 se abrogă. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluat din 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.228/2008. 
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judeţene respective, în baza 
avizului coordonator emis de 
Ministerul Transporturilor." 
 
 

 
 

8. La articolul I 
punctul 5, după alineatul 
(4) al articolului 4 se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (5), cu următorul 
cuprins: 
 
      (5) Pentru lucrările de 
foraje şi prospecţiuni 
submarine, precum şi de 
construire a reţelelor 
submarine de transport 
energetic şi de comunicaţii, 
amplasate în marea 
teritorială, zona contiguă 
sau zona economică 
exclusivă a Mării Negre, 
după caz, autorizaţia de 
construire se emite de 
către autoritatea 
administraţiei publice 
centrale competentă.” 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

 
 
 
Întrucât prin 
proiectul de Lege 
pentru aprobarea 
OUG nr.214/2008 se 
propune completarea 
domeniului lucrărilor 
de foraje cu 
exploatările 
subacvatice, 
prevăzut la lit.e) a 
art.3, în cazul 
particular al Mării 
Negre apare 
necesară abilitarea 
autorităţilor 
administraţiilor 
publice judeţene 
Constanţa şi Tulcea 
pentru a emite 
autorizaţiile necesare 
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12.  6. Articolul 5 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 "Art. 5 - (1) Avizele şi 
acordurile stabilite prin 
certificatul de urbanism şi care 
privesc asigurarea, racordarea 
sau branşarea, după caz, la 
infrastructura edilitară, în 
condiţiile impuse de 
caracteristicile şi de 
amplasamentul reţelelor de 
transport energetic sau 
tehnologic din zona de 
amplasament, racordarea la 
reţeaua căilor de comunicaţii, 
securitatea la incendiu, 
protecţia civilă şi protecţia 
sănătăţii populaţiei, precum şi 
actul administrativ al 
autorităţii competente 
pentru protecţia mediului se 
solicită şi se obţin de către 
investitor/solicitant de la 
autorităţile competente în 
domeniu, înaintea depunerii 
documentaţiei pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii la 

 5. La articolul I punctul 
6, articolul 5 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 "Art. 5 - (1) Avizele şi 
acordurile stabilite prin certificatul 
de urbanism  se solicită şi se 
obţin de investitor/solicitant 
de la autorităţile competente 
în domeniu, înaintea depunerii 
documentaţiei pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii la 
autorităţile competente 
prevăzute la art.4, pentru: 
 a) asigurarea, racordarea 
sau branşarea, după caz, la 
infrastructura edilitară, în 
condiţiile impuse de 
caracteristicile şi amplasamentul 
reţelelor de distribuţie/transport 
energetic sau tehnologic din zona 
de amplasament; 
 
 
 b) racordarea la reţeaua 
căilor de comunicaţii; 
 c) securitatea la incendiu, 
protecţia civilă şi protecţia 
sănătăţii populaţiei; 

   9. La articolul I 
punctul 6, alineatul (1) al 
articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
 
 „Art. 5. – (1) Avizele şi 
acordurile stabilite prin 
certificatul de urbanism se 
solicită de către investitor / 
beneficiar şi se obţin de la 
autorităţile competente în 
domeniu, înaintea depunerii 
documentaţiei pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii la 
autorităţile administraţiei 
publice competente pentru: 
     a) asigurarea şi racordarea 
/ branşarea la infrastructura 
edilitară, în condiţiile impuse 
de caracteristicile şi 
amplasamentul reţelelor de 
distribuţie / transport 
energetic din zona de 
amplasament,  
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru acurateţea 
textului. 
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autorităţile prevăzute la 
art.4. 
 
 
 (2) Avizele, acordurile 
şi actul administrativ al 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, stabilite 
prin certificatul de urbanism 
şi obţinute de către 
solicitant, potrivit 
prevederilor alin. (1), devin 
parte integrantă din 
autorizaţia de construire." 

 

 d) cerinţele specifice 
unor zone cu restricţii stabilite 
prin reglementări speciale. 
 
  (2) Actele de autoritate 
emise de autorităţile 
competente pentru protecţia 
mediului prevăzute la art.2 
alin.(21) lit. b) şi d)  se solicită 
şi se obţin de investitor/solicitant 
în condiţiile legii. 
 
 
 
 (3) Avizele şi acordurile 
stabilite prin certificatul de 
urbanism, împreună cu 
punctul de vedere al autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului, sau, după caz, actul 
administrativ al acesteia, 
obţinute potrivit prevederilor 
alin.(1) şi (2) se anexează şi 
devine parte integrantă din 
autorizaţia de construire.” 
 

Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

13.  7. La articolul 6, 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 "Art. 6 - (1) Certificatul 

 6. La articolul I punctul 
7, alineatul (1) al articolului 6 
va avea următorul cuprins: 
 
 "Art. 6 - (1) Certificatul de 

Devine pct. 10 nemodificat 
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de urbanism este actul de 
informare prin care autorităţile 
prevăzute la art. 4, în 
conformitate cu prevederile 
planurilor urbanistice şi ale 
regulamentelor aferente 
acestora ori ale planurilor de 
amenajare a teritoriului, 
după caz, avizate şi 
aprobate potrivit legii, care 
sunt informaţii de interes 
public, potrivit legii, fac 
cunoscute solicitantului 
elementele privind regimul 
juridic, economic şi tehnic al 
terenurilor şi construcţiilor 
existente la data solicitării, 
stabilesc cerinţele urbanistice 
care urmează să fie îndeplinite 
prin documentaţia tehnică - 
D.T. în funcţie de specificul 
amplasamentului, lista 
cuprinzând avizele şi acordurile 
necesare în vederea autorizării 
executării lucrărilor de 
construcţii, potrivit 
prevederilor art. 5, alin. (1), 
inclusiv obligaţia de a 
contacta autoritatea 
competentă pentru protecţia 
mediului, cu privire la 

urbanism este actul de informare 
prin care autorităţile prevăzute la 
art. 4: 
 a) fac cunoscute 
solicitantului informaţiile privind 
regimul juridic, economic şi tehnic 
al terenurilor şi construcţiilor 
existente la data solicitării, în 
conformitate cu prevederile 
planurilor urbanistice şi ale 
regulamentelor aferente 
acestora ori ale planurilor de 
amenajare a teritoriului, după 
caz, avizate şi aprobate 
potrivit legii; 
 b) stabilesc cerinţele 
urbanistice care urmează să fie 
îndeplinite în funcţie de specificul 
amplasamentului; 
 c) stabilesc lista 
cuprinzând avizele/acordurile 
necesare în vederea autorizării; 
 d) încunoştinţează 
investitorul/solicitantul cu privire 
la obligaţia de a contacta 
autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului, în scopul 
obţinerii punctului de vedere şi, 
după caz, al actului administrativ 
al acesteia, în vederea 
autorizării.” 
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evaluarea iniţială a 
investiţiei şi stabilirea 
necesităţii evaluării 
efectelor acesteia asupra 
mediului în vederea obţinerii 
actului administrativ al 
autorităţii competente 
pentru protecţia mediului." 

 

14.  
 
 
 
 
 8. La articolul 6, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), 
cu următorul cuprins: 
 
 „(11) Actul administrativ 
al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului este, după 
caz, declaraţia autorităţii 
pentru protecţia mediului, 
decizia etapei de încadrare, 
acordul de mediu, avizul Natura 
2000.” 
 

Nemodificat  11. La articolul I, 
după punctul 8 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 „8. La articolul 6, 
alineatul (11) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 «Art. 6 – (11) Punctul 
de vedere al autorităţii 
competente pentru 
protecţia mediului 
reprezintă documentul 
scris emis de aceasta după 
etapa de evaluare iniţială, 
respectiv după etapa de 
încadrare a investiţiei în 
procedura de evaluare a 
impactului asupra 
mediului, iar actul 
administrativ al autorităţii 
competente pentru protecţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu legislaţia 
privind evaluarea 
impactului anumitor 
proiecte publice şi 
private asupra 
mediului. 
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mediului este, după caz, 
acordul de mediu sau  avizul 
Natura 2000.” 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
15.   

 
 
 
 
 9. La articolul 6, 
alineatul (4) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 "(4) În vederea eliberării 
certificatului de urbanism 
solicitantul - orice persoană 
fizică sau juridică interesată - 
se va adresa autorităţilor 
prevăzute la art. 4 cu o cerere 
care va cuprinde atât 
elementele de identificare a 
imobilului pentru care se 
solicită certificatul de urbanism, 
respectiv localitate, număr 
cadastral şi număr de carte 
funciară, în cazul în care legea 
nu dispune altfel, cât şi 

  
 
 
 
 7. La articolul I punctul 
9, alineatul (4) al articolului 6 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 "(4) În vederea eliberării 
certificatului de urbanism 
solicitantul - orice persoană fizică 
sau juridică interesată - se va 
adresa autorităţilor prevăzute la 
art. 4 cu o cerere, care va 
cuprinde atât elementele de 
identificare a imobilului pentru 
care se solicită certificatul de 
urbanism - localitate, adresă 
poştală, număr cadastral şi 
număr de carte funciară, în cazul 
în care legea nu dispune altfel, ori 
alte elementele care definesc 

 12. La articolul I, 
punctul 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 „9. La articolul 
alineatele (4) şi (6) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 „(4) În vederea eliberării 
certificatului de urbanism 
solicitantul - orice persoană 
fizică sau juridică interesată - 
se va adresa autorităţilor 
prevăzute la art.4 cu o cerere 
care va cuprinde atât 
elementele de identificare a 
imobilului pentru care se 
solicită certificatul de 
urbanism, respectiv localitate, 
număr cadastral şi număr de 
carte funciară, unde este 
cazul, dacă legea nu dispune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesară 
completarea cu 
expresia „unde este 
cazul” pentru că nu 
pentru toate tipurile 
de lucrări se impune 
numărul cadastral şi 
de carte funciară.  
Propunem 
explicitarea expresiei 
„elemente care 
definesc scopul 
solicitării” pentru a 
nu contravine art.26, 
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elementele care definesc scopul 
solicitării." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 (6) Certificatul de 
urbanism se emite, potrivit 
legii, şi în vederea 
concesionării de terenuri, a 
adjudecării prin licitaţie a 
proiectării lucrărilor publice în 
faza „Studiu de fezabilitate” şi 
pentru cereri în justiţie şi 
operaţiuni notariale privind 
circulaţia imobiliară atunci când 
operaţiunile respective au ca 
obiect împărţeli sau comasări 
de parcele solicitate în scopul 

scopul solicitării." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

altfel, cât şi elementele care 
definesc scopul solicitării. 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (6) Certificatul de 
urbanism se emite şi în 
următoarele situaţii: 

a) în vederea concesionării 
de terenuri, potrivit legii; 

b) în vederea adjudecării 
prin licitaţie a proiectării 
lucrărilor publice în faza de 
„Studiu de fezabilitate”, 
potrivit legii; 

c) pentru cereri în justiţie şi 
operaţiuni notariale privind 
circulaţia imobiliară atunci 

alin.(1), lit.h), 
potrivit căruia se 
consideră 
contravenţie 
eliberarea 
certificatului de 
urbanism condiţionat 
de elaborarea 
prealabilă a oricăror 
documentaţii tehnice 
de definire a 
scopului solicitării. 
 
Prin această 
propunere de 
modificare se 
urmăreşte, pe de o 
parte, eliminarea 
posibilităţilor de 
interpretare oferite 
de varianta actuală a 
textului de lege 
respectiv, în sensul 
că sunt lovite de 
nulitate absolută 
doar operaţiunile 
juridice prevăzute la 
lit. c) a textului 
modificat şi, pe de 
altă parte, punerea 
de acord a 
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realizării de lucrări de 
construcţii, precum şi 
constituirea unei servituţi de 
trecere cu privire la un imobil. 
Operaţiunile juridice menţionate 
se efectuează numai în baza 
certificatului de urbanism, 
iar nerespectarea acestor 
prevederi se sancţionează 
cu nulitatea actului. 
 

Text Legea nr.50/1991 

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.” 
 

(Autori: senator Romeo 
Nicoară – PNL şi deputaţi 

Antonella Marinescu – 
PSD+PC, Vasile Gherasim şi 

Zanfir Iorguş –  PD-L) 
 

dispoziţiilor incidente 
din acest text 
(prevederile lit. a) şi 
b) cu acelea din 
legislaţia specială, 
respectiv cea 
privitoare la regimul 
concesiunii şi la acel 
al achiziţiilor publice. 
 

16.  10. După articolul 6 se 
introduce un nou articol, 
articolul 61, cu următorul 
cuprins: 
 
 "Art. 61 - (1) Măsurile 
specifice pentru protecţia 
mediului stabilite prin actul 
administrativ al autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului vor fi avute în vedere 
la elaborarea documentaţiei 

Nemodificat 
 

 Nemodificat 
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tehnice - D.T. şi nu pot fi 
modificate prin procedura de 
autorizare ori prin autorizaţia 
de construire. 
 (2) În situaţia în care o 
investiţie urmează să se 
realizeze etapizat sau să se 
amplaseze pe terenuri aflate în 
raza teritorială a mai multor 
unităţi administrativ-teritoriale 
învecinate, evaluarea efectelor 
asupra mediului se realizează 
pentru întreaga investiţie." 
 

17.  11. La articolul 7, 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 "Art. 7 - (1) Autorizaţia 
de construire se emite pentru 
executarea lucrărilor de bază şi 
a celor aferente organizării 
executării lucrărilor, în cel mult 
30 de zile de la data depunerii 
documentaţiei pentru 
autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, care cuprinde, în 
copie, următoarele documente: 
 a) certificatul de 

 8. La articolul I punctul 
11, litera d) a alineatului (1) 
al articolului 7 va avea 
următorul cuprins: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 13. La articolul I 
punctul 11, litera b) a  
alineatului (1) al articolul 7 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nemodificat 

 
 
 
 
 
Reglementare 
corectă. 
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urbanism; 
 
 b) dovada, în copie 
legalizată, a titlului asupra 
imobilului, teren şi/sau 
construcţii, sau, după caz, 
extrasul de plan cadastral 
actualizat la zi şi extrasul de 
carte funciară de informare 
actualizat la zi, în cazul în care 
legea nu dispune altfel; 
 
 c) documentaţia tehnică - 
D.T; 
 
 
 d) avizele şi acordurile 
stabilite prin certificatul de 
urbanism; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e) actul administrativ al 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d) avizele şi acordurile 
stabilite prin certificatul de 
urbanism, punctul de vedere al 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului şi după caz, 
actul administrativ al 
acesteia.”; 
 
 
 
 
 9. La articolul I punctul 
11, litera e) a alineatului (1) 
al articolului 7 se abrogă. 

 
 
 b) dovada, în copie 
legalizată, a titlului asupra 
imobilului, teren şi/sau 
construcţii, şi, după caz, 
extrasul de plan cadastral 
actualizat la zi şi extrasul de 
carte funciară de informare 
actualizat la zi, în cazul în care 
legea nu dispune altfel; 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

Abrogat implicit prin 
modificarea întregului 

alineat (1) al art.7 
 

 
 
Considerăm ambiguă 
expresia “sau, după 
caz”, în sensul că se 
poate interpreta că se 
va prezenta ori actul 
de proprietate ori 
cadastru şi intabulare. 
Propunem modificarea 
formulării din “sau, 
dupa caz” în “şi, după 
caz’, lăsând la 
aprecierea emitentului 
autorizaţiei de 
construire în ce situaţii 
va solicita cadastru şi 
intabulare prin 
certificatul de 
urbanism. 
În sprijinul acestei 
formulări precizăm 
prevederile din Ordinul 
nr. 119/2009, Art. I, 
alin. 33, lit. d) “(…) 
precum si, dupa caz, 
(...)”. Un alt argument 
este acela potrivit 
căruia, în conformitate 
cu prevederile Legii 
nr.7/1996 a 
cadastrului şi 
publicităţii imobiliare 
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art. 47(5). Înscrierile 
în cartea funciară se 
efectuează la cererea 
părţilor interesate, cu 
excepţia cazurilor în 
care legea prevede 
înscrierea din oficiu; 
cererea de înscriere se 
îndreaptă la biroul 
unde se află cartea 
funciară în care 
urmează să se facă 
înscrierea. De 
asemenea, nu 
considerăm necesară 
prezentarea 
cadastrului şi a 
intabulării la anumite 
lucrări, cum ar fi: 
branşamente şi 
racorduri, avarii etc. 
 

18.  
 
 
 
 
 f) dovada privind 
achitarea taxelor legale." 

 10. La articolul I punctul 
11, litera f) a alineatului (1) al 
articolului 7 va avea următorul 
cuprins: 
 
 f) dovada privind achitarea 
taxelor aferente certificatului 
de urbanism şi a autorizaţiei  
de construire.” 

Devine pct. 14 nemodificat 
 

 

19.  12. La articolul 7, după 
alineatul (11) se introduc 

 11. La articolul I punctul 
12, alineatul (12) al articolului 

Devine pct. 15 nemodificat 
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două noi alineate, alineatele 
(12) şi (13), cu următorul 
cuprins: 
 "(12) Documentaţia 
pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii se 
depune şi se înregistrează la 
autoritatea administraţiei 
publice locale competente 
numai dacă solicitantul prezintă 
toate documentele prevăzute la 
alin. (1) lit. a)-f). 
 (13) Cu respectarea 
legislaţiei privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra 
mediului, în situaţia în care 
apar modificări pentru care este 
necesară emiterea unei 
autorizaţii de construire 
distinctă pentru organizarea 
executării lucrărilor, aceasta se 
emite numai dacă autoritatea 
competentă pentru protecţia 
mediului constată că 
modificările aduse se înscriu în 
limitele actului administrativ 
emis anterior. În caz contrar, 
autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului reface 
evaluarea efectelor lucrărilor de 

7 va avea următorul cuprins:  
 
 "(12) Documentaţia pentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii se depune şi se 
înregistrează la autoritatea 
administraţiei publice competente 
numai dacă solicitantul prezintă 
toate documentele prevăzute la 
alin. (1). 
 
 
Nemodificat 
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bază şi a celor aferente 
organizării executării lucrărilor 
şi emite un nou act 
administrativ." 
 

20.  13. La articolul 7, 
alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 "(2) Documentaţia 
tehnică - D.T. se elaborează în 
conformitate cu conţinutul-
cadru prevăzut în anexa nr. 1, 
în concordanţă cu cerinţele 
certificatului de urbanism, cu 
conţinutul actului administrativ 
al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, al avizelor şi 
acordurilor cerute prin 
certificatul de urbanism şi se 
întocmeşte, se semnează şi se 
verifică, potrivit legii." 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

21.  14. La articolul 7, după 
alineatul (2) se introduc trei 
noi alineate, alineatele (21), 
(22) şi (23), cu următorul 
cuprins: 
 "(21) Documentaţiile 
tehnice - D.T. aferente 
investiţiilor pentru care 
autoritatea competentă pentru 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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protecţia mediului a evaluat 
efectele asupra mediului şi a 
emis actul administrativ se 
verifică în mod obligatoriu 
pentru cerinţa esenţială de 
calitate în construcţii «c) igienă, 
sănătate şi mediu», potrivit 
legii. 
 (22) În situaţia în care, 
după emiterea actului 
administrativ al autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului şi înaintea depunerii 
documentaţiei pentru 
autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, investiţia suferă 
modificări care nu au făcut 
obiectul evaluării privind 
efectele asupra mediului, 
acestea vor fi menţionate de 
către verificatorul tehnic atestat 
pentru cerinţa esenţială «c) 
igienă, sănătate şi mediu» în 
raportul de verificare a 
documentaţiei tehnice aferente 
investiţiei, iar 
solicitantul/investitorul are 
obligaţia să notifice autoritatea 
publică pentru protecţia 
mediului emitentă, cu privire la 
aceste modificări, potrivit 
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prevederilor legislaţiei privind 
evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private 
asupra mediului. 
 (23) Documentaţiile 
tehnice - D.T. pentru 
reabilitarea termică a clădirilor 
se verifică în mod obligatoriu 
pentru cerinţa esenţială de 
calitate în construcţii «f) 
economie de energie şi izolare 
termică», potrivit legii." 
 

22.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 7 
 (3) În situaţia depunerii 
unei documentaţii tehnice 
incomplete, aceasta se 
restituie solicitantului în 
termen de 5 zile de la data 
înregistrării, cu menţionarea în 
scris a elementelor necesare în 

  16. La articolul I, 
după punctul 14 se 
introduc două noi puncte, 
pct.141 şi 142, cu următorul 
cuprins: 
 
 „141. La articolul 7 
alineatele (3), (9) şi (10) 
se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 «(3) În situaţia 
depunerii unei documentaţii 
tehnice incomplete, acest 
lucru se notifică în scris 
solicitantului, în termen de 5 
zile de la data înregistrării, cu 
menţionarea elementelor 

 
 
 
 
 
 
Documentaţia se 
înregistrează doar 
dacă este completă, 
conform art.7 alin 
(12), deci termenul 
“incompletă” se 
referă, probabil, la 
lipsa unor verificatori 
tehnici, iar 
necesitatea 
prezentării lor poate 
fi stabilită doar la 
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vederea completării acesteia. 
 

Text Legea nr.50/1991 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (9) Autorizaţia de 
construire se emite dacă sunt 
îndeplinite cumulativ condiţiile 
cerute pentru prezenta lege. 
Autoritatea emitentă a 
autorizaţiei nu este 
responsabilă pentru eventualele 
prejudicii ulterioare cauzate de 

necesare în vederea 
completării acesteia. »” 
 
 
 
 
 142. La articolul 7, 
după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(31), cu următorul 
cuprins: 
 
 (31) Persoanele fizice 
cu atribuţii în verificarea 
documentaţiilor şi 
elaborarea/emiterea 
autorizaţiilor de construire 
răspund material, 
contravenţional, civil şi 
penal, după caz, pentru 
nerespectarea termenelor 
prevăzute la alin.(1) şi (3). 
 
 (9) Autorizaţia de 
construire se emite dacă sunt 
îndeplinite cumulativ condiţiile 
cerute prin prezenta 
lege. Autoritatea emitentă a 
autorizaţiei nu este 
responsabilă pentru 
eventualele prejudicii 

evaluarea 
documentaţiei, în 
momentul redactării 
autorizaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îndreptare eroare 
materială. 
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existenţa, la momentul emiterii 
actului, a unor litigii aflate pe 
rolul instanţelor judecătoreşti 
privind imobilul - teren şi/sau 
construcţii - aparţinând exclusiv 
solicitantului.» 
 

Text Legea nr.119/2005 
 
 
 (10) Lucrările de 
consolidare la clădirile încadrate 
prin raport de expertiză tehnică 
în clasa I de risc seismic şi care 
prezintă pericol public se 
autorizează în regim de 
urgenţă, în condiţiile prevăzute 
la alin. (16). 
 

Text Legea nr.119/2005 
 

ulterioare cauzate de 
existenţa, la momentul 
emiterii actului, a unor litigii 
aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti privind imobilul - 
teren şi/sau construcţii - 
aparţinând solicitantului, 
responsabilitatea revenind 
exclusiv acestuia. 
 
 (10) Lucrările de 
consolidare la clădirile 
încadrate prin raport de 
expertiză tehnică ori prin 
notă tehnică justificativă în 
clasa I de risc seismic şi care 
prezintă pericol public se 
autorizează în regim de 
urgenţă, în condiţiile 
prevăzute la alin. (16).»” 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completarea tipurilor 
de documente 
tehnice prin care se 
stabileşte încadrarea 
clădirilor în clase de 
risc seismic.   

23.  15. La articolul 7, 
alineatul (14) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 "(14) Valabilitatea 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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autorizaţiei se menţine în cazul 
schimbării investitorului, 
înaintea finalizării lucrărilor, cu 
condiţia respectării prevederilor 
acesteia şi a înscrierii în cartea 
funciară a modificărilor 
intervenite cu privire la 
drepturile reale imobiliare." 
 

24.  16. La articolul 7, 
alineatul (15) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 "(15) În situaţia în care în 
timpul executării lucrărilor şi 
numai în perioada de 
valabilitate a autorizaţiei de 
construire survin modificări de 
temă privind lucrările de 
construcţii autorizate, care 
conduc la necesitatea 
modificării acestora, titularul 
are obligaţia de a solicita o 
nouă autorizaţie de construire, 
potrivit prevederilor prezentei 
legi." 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

25.  17. La articolul 7, după 
alineatul (15) se introduc 
trei noi alineate, alineatele 
(151), (152) şi (153), cu 
următorul cuprins: 

Nemodificat 
 

 17. La articolul I 
punctul 17, alineatul (152) 
al articolului 7 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
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 "(151) Pentru obţinerea 
unei noi autorizaţii de 
construire, potrivit prevederilor 
alin. (15), solicitantul va 
depune o nouă documentaţie 
tehnică - D.T, elaborată în 
condiţiile modificărilor de temă 
survenite, urmând ca 
autoritatea administraţiei 
publice locale competente să 
decidă, după caz: 
 a) emiterea noii 
autorizaţii de construire, dacă 
lucrările corespunzătoare 
modificărilor de temă se înscriu 
în limitele actului administrativ 
al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, precum şi 
ale avizelor şi acordurilor 
obţinute pentru autorizaţia de 
construire iniţială; 
 b) reluarea procedurii de 
autorizare în condiţiile prezentei 
legi, dacă lucrările 
corespunzătoare modificărilor 
de temă depăşesc limitele 
actului administrativ al 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, precum şi 
ale avizelor şi acordurilor 

 
Nemodificat 
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obţinute pentru autorizaţia de 
construire iniţială. 
 (152) Verificarea 
încadrării lucrărilor 
corespunzătoare modificărilor 
de temă în limitele avizelor şi 
acordurilor obţinute pentru 
autorizaţia de construire iniţială 
se realizează de către 
verificatori tehnici atestaţi în 
condiţiile legii, pentru fiecare 
cerinţă esenţială de calitate în 
construcţii, potrivit legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (153) Verificarea 
încadrării lucrărilor 
corespunzătoare modificărilor 
de temă în limitele actului 
administrativ al autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului se realizează de către 
aceasta potrivit prevederilor 
legislaţiei privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte 

 
 

„(152) Verificarea 
încadrării lucrărilor 
corespunzătoare modificărilor 
de temă în limitele avizelor şi 
acordurilor obţinute pentru 
autorizaţia de construire 
iniţială se realizează de către 
structurile de specialitate 
ale autorităţii 
administraţiei publice 
competente, precum şi de 
verificatorii de proiecte 
atestaţi în condiţiile legii, 
pentru fiecare cerinţă 
esenţială de calitate în 
construcţii, cu participarea 
reprezentanţilor 
instituţiilor avizatoare.” 
 
Nemodificat 
 
 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

 
 
Corelarea 
prevederilor relative 
la competenţele 
structurilor de 
specialitate şi ale 
verificatorilor de 
proiecte, în 
concordanţă cu 
cerinţele legislaţiei 
privind evaluarea 
impactului anumitor 
proiecte publice şi 
private asupra 
mediului. 
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publice şi private asupra 
mediului." 

26.  18. La articolul 7, 
alineatul (16) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 "(16) Cu respectarea 
legislaţiei privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra 
mediului, autorizaţia de 
construire pentru lucrările de 
intervenţie în primă urgenţă 
obligatorii în cazuri de avarii, 
accidente tehnice, calamităţi ori 
alte evenimente cu caracter 
excepţional, inclusiv la 
construcţiile prevăzute la 
art. 3 lit. b), se emite imediat 
de către autoritatea 
administraţiei publice 
competentă potrivit prezentei 
legi, urmând ca documentaţia 
tehnică necesară să fie 
definitivată pe parcursul sau 
la încheierea executării 
lucrărilor, cu respectarea 
avizelor, acordurilor şi actului 
administrativ al autorităţii 

 Nemodificat 
 
 

 18. La articolul I 
punctul 18, alineatul (16) 
al articolului 7 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
  “(16) Cu respectarea 
legislaţiei privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra 
mediului, în cazul 
construcţiilor care prezintă 
pericol public, autorizaţia de 
construire pentru executarea 
lucrărilor de intervenţie în 
primă urgenţă, care constau 
în principal în  sprijiniri ale 
elementelor structurale / 
nestructurale avariate, 
demolări parţiale şi 
consolidări la structura de 
rezistenţă, obligatorii în 
cazuri de avarii, accidente 
tehnice, calamităţi ori alte 
evenimente cu caracter 
excepţional, se emite imediat 
de către autoritatea 
administraţiei publice 
competentă potrivit prezentei 
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competente pentru protecţia 
mediului." 

legi, urmând ca 
documentaţiile tehnico-
economice 
corespunzătoare fiecărei 
faze de proiectare – 
expertiză tehnică, studiu 
de fezabilitate/ 
documentaţie de avizare, 
documentaţie D.T., detalii 
de execuţie D.E. -,  să fie 
elaborate şi aprobate pe 
parcursul sau la încheierea 
executării lucrărilor, cu 
respectarea avizelor şi 
acordurilor, precum şi după 
caz a actului administrativ al 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.” 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

27.   12. La articolul I, după 
punctul 18 se introduc două 
noi puncte, pct.181 şi 182, cu 
următorul cuprins: 
 
 
 

 19. La articolul I, 
după punctul 18 se 
introduce trei noi puncte, 
punctele 181, 182 şi 183 cu 
următorul cuprins: 
 „181. La articolul 7, 
după alineatul (16) se 
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 „181. La articolul 7, 
alineatul (20) va avea 
următorul cuprins: 
                                 
 
(20)Instituţiile/operatorii 
economici abilitate/abilităţi 
prin lege să emită 
avizele/acordurile prevăzute 
la art.5 alin.(1) au 
următoarele obligaţii: 
 a) să stabilească 
conţinutul-cadru al 
documentaţiilor specifice 
necesare pentru emiterea 

introduce un nou alineat, 
alineatul (161), cu 
următorul cuprins: 
 
    «(161) Prevederile 
alin.(16) se aplică în mod 
corespunzător şi 
construcţiilor prevăzute la 
art. 3 lit. b) şi care prezintă 
pericol public.»” 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 
 182. La articolul 7, 
alineatul (20) se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Nemodificat 
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avizelor/acordurilor, precum 
şi lista altor documente şi 
condiţii specifice necesare, pe 
care le pun la dispoziţia 
publicului şi autorităţilor 
administraţiei publice 
competente pe pagina proprie 
de internet şi prin afişare la 
sediu; 
 b) să emită 
avizele/acordurile, în termen 
de maximum 15 zile de la data 
înregistrării 
cererii/documentaţiei 
specifice complete, sub 
sancţiunea aplicării 
prevederilor legale privind 
aprobarea tacită, fără alte 
proceduri prealabile. 
 
 182. La articolul 7, după  
alineatul (20) se introduce un 
nou alineat, alin.(201), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 (201) – Prevederile 
alin.(20) lit.b) nu sunt 
aplicabile actelor de autoritate 
emise de către autorităţile 
pentru protecţia mediului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 183. La articolul 7, 
după alineatul (20) se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (201), cu 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat 



 

 
44/102 

competente, respectiv 
punctului de vedere şi actului 
administrativ al acestora, care 
se emit potrivit legislaţiei 
privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului.” 
 

28.  19. La articolul 7, după 
alineatul (20) se introduc 
trei noi alineate, alineatele 
(21), (22) şi (23), cu 
următorul cuprins: 
 
 "(21) Autorizaţia de 
construire şi anexele acesteia 
au caracter public şi se pun la 
dispoziţia publicului spre 
informare, pe pagina proprie de 
web a autorităţii administraţiei 
publice locale emitente sau 
prin afişare la sediul acesteia, 
după caz. 
 (22) În aplicarea 
prevederilor alin. (21), 
autorităţile prevăzute la art. 4 
au obligaţia de a respecta 
restricţiile impuse de legislaţia 
în vigoare în legătură cu 
secretul comercial şi industrial, 
proprietatea intelectuală, 

 13. La articolul I punctul 
19, alineatul (21) al articolului 
7 va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 "(21) Autorizaţia de 
construire şi anexele acesteia au 
caracter public şi se pun la 
dispoziţia publicului spre 
informare, pe pagina proprie de 
internet a autorităţii 
administraţiei publice emitente 
sau prin afişare la sediul 
acesteia, după caz.” 

 

Devine pct.20 nemodificat. 
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protejarea interesului public şi 
privat, precum şi fără a se 
aduce atingere garantării şi 
protejării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale 
persoanelor fizice cu privire la 
dreptul la viaţă intimă, familială 
şi privată, potrivit legii. 
 (23) Autorităţile 
prevăzute la art. 4 fac publică 
emiterea autorizaţiei de 
construire sau, după caz, a 
actului de respingere a cererii 
pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii şi pun la 
dispoziţia publicului 
următoarele informaţii: 
 a) conţinutul 
autorizaţiei de construire şi 
al anexelor aferente, care 
includ toate condiţiile 
necesare a fi îndeplinite de 
solicitanţi, sau, după caz, 
conţinutul actului de 
respingere a cererii pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii; 
 b) principalele motive şi 
considerente pe care se 
bazează emiterea autorizaţiei 
de construire sau, după caz, a 
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actului de respingere a cererii 
pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, ca 
urmare a examinării 
comentariilor şi opiniilor 
exprimate de public, inclusiv 
informaţii cu privire la 
desfăşurarea procesului de 
consultare a publicului; 
 c) descrierea, după caz, a 
principalelor măsuri pentru 
evitarea, reducerea şi, dacă 
este posibil, compensarea 
efectelor negative majore, 
conform actului administrativ 
emis de autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului." 
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29.   14. La articolul I, după 
punctul 19 se introduce un 
nou punct, pct.191, cu 
următorul cuprins: 
 
 „191. La articolul 8, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 
 
 (3) Prin exceptare de la 
prevederile art.2 alin.(21), 
pentru emiterea autorizaţiei 
de desfiinţare a 
lucrărilor/construcţiilor nu 
este necesară emiterea 
punctului de vedere al 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului ori a actului 
administrativ al acesteia.” 

Nemodificat 
 

 

30.  20. La articolul 9, 
partea introductivă a 
alineatului (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 "Art. 9 - (1) Proiectele 
pentru autorizarea 

 15. La articolul I punctul 
20, partea introductivă a 
alineatului (1) al articolului 9 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 "Art.9 -(1) Documentaţiile 
tehnice – D.T. şi proiectele 

 21. La articolul I 
punctul 20, partea 
introductivă a alineatului 
(1) al articolului 9 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 “Art.9. – (1) 
Documentaţiile tehnice – D.T. 
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executării lucrărilor de 
construcţii, precum şi 
proiectele tehnice se elaborează 
de colective tehnice de 
specialitate, se însuşesc şi se 
semnează de cadre tehnice cu 
pregătire superioară numai din 
domeniul arhitecturii, 
construcţiilor şi instalaţiilor 
pentru construcţii, astfel:" 

tehnice se elaborează de colective 
tehnice de specialitate, se 
însuşesc şi se semnează de cadre 
tehnice cu pregătire superioară 
numai din domeniul arhitecturii, 
construcţiilor şi instalaţiilor pentru 
construcţii, astfel:" 
 

şi proiectele tehnice se 
elaborează de colective 
tehnice de specialitate, se 
însuşesc şi se semnează  de 
cadre tehnice cu pregătire 
superioară numai din domeniul 
arhitecturii, urbanismului, 
construcţiilor şi instalaţiilor 
pentru construcţii, astfel:”; 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

31.  21. La articolul 10, 
litera c) se abrogă. 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

32.  22. La articolul 11, 
partea introductivă a 
alineatului (1) şi litera h) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 "Art. 11 - (1) Se pot 
executa fără autorizaţie de 
construire următoarele lucrări 
care nu modifică structura de 
rezistenţă şi/sau aspectul 
arhitectural al construcţiilor: 
 

 16. La articolul I punctul 
22, litera h) a alineatului (1) 
al articolului 11 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 22. La articolul I 
punctul 22, litera h) a 
alineatului (1) al articolului 
11 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat 
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........................................... 
 

 h) reparaţii şi înlocuiri la 
finisaje interioare şi exterioare - 
tencuieli, placaje, altele 
asemenea -, lucrări de 
reabilitare energetică a 
anvelopei şi acoperişului, dacă 
nu se schimbă sistemul 
constructiv al acestuia - 
terasă/şarpantă -, la trotuare, 
la ziduri de sprijin şi la scări de 
acces, fără modificarea calităţii 
şi a aspectului elementelor 
constructive;" 
 

 
 
 h) reparaţii/refaceri 
finisajor interioare şi exterioare - 
tencuieli, placaje, altele asemenea 
-, ale acoperişului - dacă nu se 
schimbă sistemul constructiv al 
acestuia, respectiv 
terasă/şarpantă -, ale trotuarelor, 
zidurilor de sprijin şi scărilor de 
acces, fără modificarea calităţii 
materialelor, a aspectului şi 
formei arhitecturale ale 
elementelor de faţadă, dacă 
aceste lucrări nu se execută la 
construcţiile prevăzute la art.3 
lit.b);" 

 
 
 „h) lucrări de reparaţii, 
înlocuiri ori reabilitări fără 
modificarea calităţii şi formei 
arhitecturale a elementelor 
de faţadă, dacă aceste 
lucrări nu se execută la 
construcţiile prevăzute la 
art.3 lit.b), astfel: 
    (i) finisaje interioare şi 
exterioare – tencuieli, placaje, 
altele asemenea; 
   (ii) trotuare, ziduri de 
sprijin ori scări de acces; 
   (iii) lucrări de reabilitare 
energetică a anvelopei şi/sau 
a acoperişului – dacă nu se 
schimbă sistemul constructiv 
al acestuia, respectiv 
terasă/şarpantă – la clădiri 
de locuit individuale cu cel 
mult trei niveluri, care nu 
sunt monumente istorice 
clasate sau în curs de 
clasare, respectiv situate în 
afara zonelor de protecţie a 
monumentelor şi/sau a 
zonelor construite 
protejate stabilite potrivit 
legii.” 
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(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
33.  

 
 
 
 

 23. La articolul I, 
după punctul 22 se 
introduce un nou punct, 
punctul 221, cu următorul 
cuprins: 
 
 „221. La articolul 11 
alineatul (1), după litera l) 
se introduce o nouă literă, 
litera m), cu următorul 
cuprins: 
 
 «m) lucrări de 
compartimentare 
provizorie nestructurală.»” 
 
(Autori: Antonella Marinescu – 
PSD+PC, Vasile Gherasim şi 

Zanfir Iorguş – PD-L) 
 

 
 
 
 
 
 
Lucrările de 
compartimentare 
provizorie 
nestructurală nu 
modifică structura de 
rezistenţă şi/sau 
aspectul arhitectural 
al construcţiilor. 

34.  23. Articolul 22 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 "Art. 22 - (1) 
Concesionarea terenurilor 
prevăzute la art. 13-19 se face 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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în conformitate cu prevederile 
legii, durata acesteia fiind 
stabilită de către consiliile 
locale, consiliile judeţene, 
respectiv de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, în 
funcţie de prevederile 
documentaţiilor de urbanism şi 
de natura construcţiei. 
 (2) Anterior concesionării 
terenurile vor fi înscrise în 
cartea funciară." 
 

35.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 24. - (1) Constituie 
infracţiuni următoarele fapte:  
 

………………………………………… 
 
 
 

  24. La Articolul I, 
după punctul 23 se 
introduce două noi puncte, 
punctele 231 şi 232, cu 
următorul cuprins: 
 
 «231. La alineatul (1) 
al articolului 24 după litera 
c) se introduce o nouă 
literă, lit.d), cu următorul 
cuprins: 
 
 d) refuzul emiterii 
certificatului de urbanism. 
 
 232. La articolul 24, 
alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
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     (2) Infracţiunile prevăzute 
la alin. (1) se pedepsesc cu 
închisoare de la 3 luni la 3 ani 
sau cu amendă de la 
1.000.000 lei la 50.000.000 
lei. 

 
 (2) Infracţiunile 
prevăzute la alin. (1) se 
pedepsesc cu închisoare de la 
3 luni la 3 ani sau cu amendă 
de la 1.000 lei la 5.000 lei.»” 
 
(Autori: Antonella Marinescu – 
PSD+PC, Vasile Gherasim şi 

Zanfir Iorguş – PD-L) 
 

 
Corectare 
cuantumuri în roni. 

36.  24. La articolul 26 
alineatul (1), litera b) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 "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), 
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;" 
 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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37.  25. La articolul 26 
alineatul (1), litera h) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 g) neanunţarea datei 
începerii lucrărilor de construcţii 
autorizate, în conformitate cu 
prevederile art.7, alin.(8), 
precum şi depăşirea 
termenului legal prevăzut la 
art.(7), alin.(1); 

 

Text Legea 50/1991 
 
 "h) emiterea de certificate 
de urbanism incomplete ori cu 
date eronate, care nu conţin 
lista cuprinzând avizele şi 
acordurile legale necesare în 
raport cu obiectivul de 
investiţii, ori eliberarea 
acestora condiţionat de 
elaborarea prealabilă a unei 
documentaţii de urbanism sau 

 17. La articolul I punctul 
25, litera h) a alineatului (1) 
al articolului 26 va avea 
următorul cuprins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "h) neemiterea 
certificatelor de urbanism în 
termenul prevăzut la art.6 
alin.(2), precum şi  emiterea de 
certificate de urbanism incomplete 
ori cu date eronate, care nu 
conţin lista cuprinzând avizele şi 
acordurile legale necesare în 
raport cu obiectivul de investiţii, 
sau eliberarea acestora 
condiţionat de elaborarea 

 25. La articolul I după 
punctul 25, se introduc 
două trei puncte, pct.251 şi 
252, cu următorul cuprins: 
 
 251 – La articolul 26, 
alineatul (1), litera g) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 „g) neanunţarea datei 
începerii lucrărilor de 
construcţii autorizate, în 
conformitate cu prevederile 
art.7, alin.(8); 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teza a doua de la lit.g) 
a fost reformulată la 
lit.h1). 
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a oricăror documentaţii 
tehnice de definire a 
scopului solicitării, cu 
depăşirea termenului legal, sau 
refuzul nejustificat ori 
condiţionarea furnizării 
informaţiilor de interes public 
prevăzute la art.6 alin.(1);" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

prealabilă a unei documentaţii de 
urbanism sau a oricăror 
documentaţii tehnice de definire a 
scopului solicitării, cu depăşirea 
termenului legal, sau refuzul 
nejustificat ori condiţionarea 
furnizării informaţiilor de interes 
public prevăzute la art. 6 
alin.(1);" 
 

 

 

 

 

 

 
 

  „252. La articolul 26, 
după litera h) a alineatului 
(1), se introduce o nouă 
literă, lit. h1), cu următorul 
cuprins: 
 
 „h1) neemiterea 
autorizaţiilor de construire în 
termenul prevăzut la art.7, 
alin.(1);” 

 

(Autori: Antonella Marinescu – 
PSD+PC, Vasile Gherasim şi 

Zanfir Iorguş – PD-L)  

 
38.  26. La articolul 26 

alineatul (1), litera m) se 
abrogă. 
 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

39.    26.  La articolul I,  
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 Art.26.- 
   "(2) Contravenţiile 
prevăzute la alin. (1), săvârşite 
de persoanele fizice sau 
juridice, se sancţionează cu 
amendă după cum urmează:  
     
- de la 1.000 lei la 100.000 lei, 
cele prevăzute la lit. a);  
     
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, 
cele prevăzute la lit. f);  
     
- de la 3.000 lei la 4.000 lei, 
cele prevăzute la lit. c);  
     
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, 
cele prevăzute la lit. b), d) şi 
e);  
     
- de la 5.000 lei la 30.000 lei, 
cele prevăzute la lit. h) şi i);  
 
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, 

după punctul 26 se 
introduce un nou punct, 
pct.261, cu următorul 
cuprins: 

 261. La articolul 26, 
alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 
 "(2) Contravenţiile 
prevăzute la alin. (1), săvârşite 
de persoanele fizice sau juridice, 
se sancţionează cu amendă după 
cum urmează:  
     
- de la 1.000 lei la 100.000 lei, 
cele prevăzute la lit. a);  
     
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, 
cele prevăzute la lit. f);  
     
- de 10.000 lei, cele prevăzute 
la lit. c);  
     
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, 
cele prevăzute la lit. b), d) şi e);  
     
 
 
- de la 5.000 lei la 30.000 lei, 
cele prevăzute la lit. h), h1) şi i);  
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele 
prevăzute la lit. j) şi k);  
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cele prevăzute la lit. j) şi k);  
     
- de la 1.000 lei la 2.000 lei, 
cele prevăzute la lit. l) şi m);  
     
- de 1.000 lei, cele prevăzute la 
lit. g)." 
 

Text Legea nr. 50/1991 
 

     
- de 2.000 lei, cele prevăzute la 
lit. l);  
     
- de 1.000 lei, cele prevăzute la 
lit. g)." 
 
(Autori: Antonella Marinescu – 
PSD+PC, Vasile Gherasim şi 

Zanfir Iorguş – PD-L) 
 

40.  27. La articolul 26, 
după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (6), cu următorul 
cuprins: 
 
 "(6) În condiţiile 
prezentei legi nu se aplică 
sancţiunea avertisment." 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

41.  28. La articolul 27, 
alineatul (3) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 "(3) Contravenţiile 
prevăzute la art. 26 alin. (1), cu 
excepţia celor de la lit. h)-l), se 
constată şi se sancţionează de 
către compartimentele de 

Nemodificat 
 

 27. La articolul I 
punctul 28, alineatul (4) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat 
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specialitate cu atribuţii de 
control ale autorităţilor 
administraţiei publice locale ale 
municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, oraşelor 
şi comunelor, pentru faptele 
săvârşite în unitatea lor 
administrativ-teritorială sau, 
după caz, în teritoriul 
administrativ al sectoarelor 
municipiului Bucureşti, potrivit 
competenţelor de emitere a 
autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare." 
 
 (4) Contravenţiile 
prevăzute la art 26 alin.(1) 
lit.h), i) şi j) se constată şi se 
sancţionează de către organele 
de control ale consiliului 
judeţean, pentru faptele 
săvârşite pe teritoriul 
judeţului respectiv, şi, după 
caz, de către cele ale 
municipiului Bucureşti. 
 

Text Legea nr.50/1991 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) Contravenţiile 
prevăzute la art 26 alin.(1) 
lit.h), i) şi j) se constată şi se 
sancţionează de către 
organele de control ale 
Inspectoratului de Stat în 
Construcţii. 
 
 
(Autori: Antonella Marinescu – 
PSD+PC, Vasile Gherasim şi 

Zanfir Iorguş – PD-L) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementare 
corectă. 

42.  29. La articolul 27, 
alineatul (6) se abrogă. 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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43.  30. După articolul 30 

se introduce un nou articol, 
articolul 301, cu următorul 
cuprins: 
 
 "Art. 301 - (1) Investitorii 
sau proprietarii au obligaţia de 
a vira Casei Sociale a 
Constructorilor o cotă în 
cuantum de 0,5% din valoarea 
devizului de construcţii, cu 
corespondent în devizul general 
al obiectivului de investiţii sau 
al lucrării de intervenţii, după 
caz, întocmit în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, în 
toate situaţiile în care se solicită 
emiterea autorizaţiei de 
construire, indiferent de sursa 
de finanţare şi de forma de 
proprietate asupra imobilelor - 
teren şi/sau construcţii -, cu 
excepţia lucrărilor la 
construcţiile de locuinţe 
individuale care nu se 
realizează de către dezvoltatori 
imobiliari. 
 
 (2) Calculul şi virarea 
sumelor prevăzute la alin. (1) 

 18. La articolul I punctul 
30, articolul 301 se abrogă. 

Devine pct.28 nemodificat 
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se fac eşalonat, concomitent cu 
plata situaţiilor de lucrări. 
 (3) Prevederile art. 30 
alin. (2) şi (3) se aplică 
corespunzător şi cotelor 
prevăzute la alin. (1)." 

44.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Art.33. – (1) Prin 
excepţie de la prevederile 
art.32, construcţiile executate 
fără autorizaţie de construire pe 
terenuri aparţinând domeniului 
public sau privat al statului vor 
putea fi desfiinţate pe cale 
administrativă de autoritatea 
administraţiei publice de pe 
raza unităţii administrativ-
teritoriale unde se află 
construcţia, fără sesizarea 
instanţelor judecătoreşti şi pe 
cheltuiala contravenientului.»” 
 

  29. La articolul I, 
după punctul 30 se 
introduc patru noi puncte, 
punctele 301, 302, 303 şi 
304 cu următorul cuprins: 
 
 „301. La articolul 33 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
  
 «Art.33. – (1) Prin 
excepţie de la prevederile 
art.32, construcţiile executate 
fără autorizaţie de construire 
pe terenuri aparţinând 
domeniului public sau privat al 
statului, cât şi construcţiile, 
lucrările şi amenajările cu 
caracter provizoriu 
executate pe terenuri 
aparţinând domeniului 
public sau privat al 
judeţelor, municipiilor, 
oraşelor şi comunelor vor 
putea fi desfiinţate pe cale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementare 
necesară. 
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(Text Legea nr.376/2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Art. 34 - (1) Studiile de 
teren si documentaţiile 
elaborate pentru realizarea 
investiţiilor de orice fel, a 
elementelor de infrastructura, 
de gospodărie comunala, 
precum şi a lucrărilor de 
amenajare a teritoriului şi de 
urbanism - studii şi proiecte de 
sistematizare elaborate înainte 
de 1990 la comanda fostelor 

administrativă de autoritatea 
administraţiei publice de pe 
raza unităţii administrativ-
teritoriale unde se află 
construcţia, fără emiterea 
unei autorizaţii de 
desfiinţare, fără sesizarea 
instanţelor judecătoreşti şi pe 
cheltuiala contravenientului.»” 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

 302. La articolul 34 
alineatele (1), (3), (4), (6) 
şi (7) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
 «Art. 34 - (1) Studiile de 
teren şi documentaţiile 
elaborate pentru realizarea 
investiţiilor de orice fel, a 
elementelor de infrastructura, 
de gospodărie comunală, 
precum şi a lucrărilor de 
amenajare a teritoriului şi de 
urbanism – studii şi proiecte 
de sistematizare elaborate 
înainte de 1990 la comanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerăm 
oportună 
administrarea 
acestor date si de 
către primăriile de 
municipii, având în 
vedere importanţa 
lor strategică; ca 
atare propunem 
completarea textului 
de lege în acest 
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consilii populare sau a altor 
instituţii ale statului - sunt şi 
rămân proprietate publică a 
judeţului sau a municipiului 
Bucureşti. 
 
 
          (3) Arhivele cuprinzând 
studiile şi documentaţiile 
menţionate la alin. (1), intrate, 
la constituire, în patrimoniul 
societăţilor comerciale înfiinţate 
pe structura fostelor unităţi de 
proiectare judeţene şi din 
municipiul Bucureşti, se 
gestionează, potrivit legii, de 
către consiliile judeţene, 
respectiv de Primăria 
Municipiului Bucureşti. 
 
 
 
 
    (4) Inventarierea arhivelor 
se face de către comisii 
constituite în acest scop prin 
hotărâri ale consiliilor judeţene, 
respectiv ale Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti. 
 
 Text Legea nr.50/1991 

fostelor consilii populare sau a 
altor instituţii ale statului - 
sunt şi rămân proprietate 
publică a judeţului sau a 
municipiilor, respectiv a 
municipiului Bucureşti.  
 
    (3) Arhivele cuprinzând 
studiile şi documentaţiile 
menţionate la alin. (1), 
intrate, la constituire, în 
patrimoniul societăţilor 
comerciale înfiinţate pe 
structura fostelor unităţi de 
proiectare judeţene şi din 
municipiul Bucureşti, se 
gestionează, potrivit legii, de 
către consiliile judeţene sau 
de către primăriile  
municipiilor, respectiv de 
Primăria Municipiului 
Bucureşti. 
 
    (4) Inventarierea arhivelor 
se face de către comisii 
constituite în acest scop prin 
hotărâri ale consiliilor 
judeţene, municipale, 
respectiv ale Consiliului 
General al Municipiului 
Bucureşti. 

sens.  
În prezent datele 
sunt administrate de 
fostele unităţi de 
proiectare judeţene, 
iar consultarea lor 
presupune costuri 
considerabile. 
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    (6) În situaţia refuzului 
predării arhivelor, consiliile 
judeţene şi/sau Primăria 
Municipiului Bucureşti, după 
caz, se vor adresa în termen de 
90 de zile instanţelor 
judecătoreşti, care vor 
soluţiona cererile în procedura 
de urgenţă, potrivit legii. 
Acţiunea in instanţă este scutită 
de taxa de timbru. 
 

Text Legea nr.52/2006 
 
    (7) Accesul persoanelor fizice 
sau al reprezentanţilor 
persoanelor juridice la arhivele 
cuprinzând documentaţiile 
prevăzute la alin. (1), precum 
şi la documentaţiile de 
urbanism elaborate ulterior 
acestora şi gestionate de 
administraţiile publice locale, în 
vederea întocmirii 
documentaţiilor de execuţie, se 
stabileşte prin hotărâre a 
consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 
 

 
    (6) În situaţia refuzului 
predării arhivelor, consiliile 
judeţene, municipale şi/sau 
Primăria Municipiului 
Bucureşti, după caz, se vor 
adresa in termen de 90 de zile 
instanţelor judecătoreşti, care 
vor soluţiona cererile în 
procedura de urgenţă, potrivit 
legii. Acţiunea în instanţă este 
scutită de taxa de timbru. 
  
 
  
   (7) Accesul persoanelor 
fizice sau al reprezentanţilor 
persoanelor juridice la arhivele 
cuprinzând documentaţiile 
prevăzute la alin. (1), precum 
şi la documentaţiile de 
urbanism elaborate ulterior 
acestora şi gestionate de 
administraţiile publice locale, 
în vederea întocmirii 
documentaţiilor tehnice este 
neîngrădit şi, se stabileşte 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, municipal, 
respectiv a Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti.»” 
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Text Legea nr.50/1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.35. - (2) Împotriva 
procesului-verbal de constatare 
şi sancţionare a contravenţiei 
se poate face plângere în 
termen de 15 zile de la data 
înmânării sau comunicării 
acestuia. Plângerea suspendă 
executarea sancţiunii amenzii, 
dar nu suspendă măsura de 
oprire a executării lucrărilor, 
dispusă o dată cu aplicarea 
sancţiunii contravenţionale în 
condiţiile art.28 alin.(1) şi ale 
art.29 alin.(2). 
 

Text Legea nr.50/1991 
 
 
 
 

 
(Autori: deputaţi Antonella 

Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş – 

PD-L) 
 

 303. La articolul 35 
alineatul (2)  se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 «(2)Împotriva 
procesului-verbal de 
constatare şi sancţionare a 
contravenţiei se poate face 
plângere în termen de 15 zile 
de la data înmânării sau 
comunicării acestuia. 
Plângerea suspendă 
executarea sancţiunii amenzii, 
dar nu suspendă măsura de 
oprire a executării lucrărilor, 
dispusă o dată cu aplicarea 
sancţiunii contravenţionale în 
condiţiile art.28 alin.(1) şi ale 
art.29 alin.(2). De 
asemenea, plângerea nu 
suspendă măsura 
desfiinţării în condiţiile 
art.33 alin.(1) a lucrărilor 
de construcţii executate 
fără autorizaţie pe terenuri 
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 (3) Cotele-părţi prevăzute 
la alineatele precedente se 
determină proporţional cu 
suprafaţa construită a 
locuinţelor, a caselor de 

aparţinând domeniului 
public sau privat al 
judeţelor, municipiilor, 
oraşelor sau comunelor sau 
a construcţiilor, lucrărilor şi 
amenajărilor cu caracter 
provizoriu executate pe 
terenuri aparţinând 
domeniului public sau 
privat al judeţelor, 
municipiilor, oraşelor sau 
comunelor al căror termen 
prevăzut prin autorizaţie 
este expirat, dispusă în 
condiţiile art.28 alin.(1).»” 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

 304. La articolul 40, 
alineatul (3) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 (3) Cotele-părţi 
prevăzute la alineatele 
precedente se determină 
proporţional cu suprafaţa utilă 
a locuinţelor, a caselor de 
vacanţă ori a suprafeţelor cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       În vederea unificării 
prevederilor legale în 
vigoare privind calculul 
cotei-părţi indiviză în 
cadrul condominiilor şi 
pentru simplificarea 
metodologiei de calcul, 
întrucât la lit.e) a art.3 
din Legea nr.230/2007 
privind infiintarea, 
organizarea si 
functionarea asociatiilor 
de proprietari se 
prevede: 
      Art. 3. - In sensul 
prezentei legi, termenii si 
expresiile de mai jos au 
urmatoarele semnificatii: 
………………………. 
    e) cota-parte indiviza 
- cota-parte de 
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vacanţă ori a suprafeţelor cu 
altă destinaţie din clădire, după 
caz. 
 

Text Legea nr.50/1991 
 

 

altă destinaţie din clădire, 
după caz.” 
 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 
 

proprietate care ii revine 
fiecarei proprietati 
individuale din 
proprietatea comuna si 
este egala cu raportul 
dintre suprafata utila a 
proprietatii individuale si 
totalul suprafetelor utile 
ale tuturor proprietatilor 
individuale;  
Se propune înlocuirea 
conceptului de exprimare 
a cotei-părţi prin 
suprafaţa construită cu 
cel al suprafeţei utile 

45.  31. La articolul 42, 
alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 "(2) Emiterea autorizaţiei 
de construire/desfiinţare în 
vederea executării lucrărilor de 
intervenţie în primă urgenţă 
pentru punerea în siguranţă a 
construcţiilor existente, inclusiv 
a instalaţiilor aferente, care 
prezintă pericol public, 
indiferent de destinaţie, este 
scutită de taxa de autorizare." 
 

Nemodificat 
 

 30. La articolul I 
punctul 31, alineatul (2) al 
articolului 42 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 „(2) Emiterea 
autorizaţiei de 
construire/desfiinţare în 
vederea executării lucrărilor 
de intervenţie în primă 
urgenţă pentru punerea în 
siguranţă a construcţiilor 
existente, inclusiv a 
instalaţiilor aferente, care 
prezintă pericol public, 
indiferent de destinaţie, 
precum şi a lucrărilor la 
lăcaşuri de cult ori la 
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monumente istorice clasate 
ori aflate în curs de clasare, 
indiferent de proprietar, cu 
excepţia celor în care se 
desfăşoară activităţi 
comerciale, este scutită de 
taxa de autorizare.” 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

46.  32. După articolul 43 
se introduc două noi 
articole, articolele 431 şi 
432, cu următorul cuprins: 
 
 "Art. 431 - (1) Publicul 
are dreptul să participe efectiv 
şi din timp la procedura de 
autorizare a executării lucrărilor 
de construcţii, să se 
documenteze şi să transmită 
comentarii şi opinii autorităţilor 
administraţiei publice locale 
competente, înaintea luării unei 
decizii asupra cererii pentru 
autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii aferente 
investiţiei pentru care 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului a stabilit 
necesitatea evaluării efectelor 
acesteia asupra mediului. 
 (2) Informarea şi 
consultarea publicului se 
realizează în conformitate cu 
prevederile legislaţiei privind 
evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private 
asupra mediului. 
 Art. 432 - (1) Orice 
persoană interesată, care se 
consideră vătămată într-un 
drept al său ori într-un interes 
legitim, se poate adresa 
instanţei de contencios 
administrativ competente, 
potrivit legii, pentru a ataca 
autorizaţia de construire sau 
actul de respingere a cererii 
pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, după 
caz, emise de autoritatea 
administraţiei publice locale 
competentă pentru investiţiile 
prevăzute la art. 431 alin. (1). 
 (2) Înainte de a se adresa 
instanţei de contencios 
administrativ competente, în 
termen de 30 de zile de la data 
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aducerii la cunoştinţa publicului 
a autorizaţiei de construire sau 
a actului de respingere a cererii 
pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, după 
caz, persoanele prevăzute la 
alin. (1) vor solicita autorităţii 
administraţiei publice locale 
emitente revocarea actului, în 
tot sau în parte, dacă acesta nu 
a produs efecte juridice. 
 (3) Procedura 
administrativă prealabilă 
prevăzută la alin. (2) este 
scutită de taxa de timbru şi 
trebuie să fie echitabilă, rapidă 
şi corectă." 
 

47.  33. La articolul 45 
alineatul (1), litera b) se 
abrogă. 

Nemodificat 
 
 

Nemodificat  

48.   19. La articolul I, după 
punctul 33 se introduc două 
noi puncte, pct.331 şi 332, cu 
următorul cuprins: 
 
 
 „331. La articolul 45, 
după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin. 
(11), cu următorul cuprins: 

 32. La articolul I, 
după punctul 33 se 
introduc două noi puncte, 
pct.331 şi 332, cu următorul 
cuprins: 
 
 „331. La articolul 45, 
după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, 
alin. (11), cu următorul 
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 (11) Autorităţile 
administraţiei publice 
competente pot organiza în 
cadrul structurilor de 
specialitate prestarea 
serviciilor privind obţinerea, la 
cererea solicitantului, a 
avizelor şi acordurilor necesar 
autorizării executării lucrărilor 
de construcţii. 
 
 332. La articolul 45, 
alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
 
 (3) Structurile de 
specialitate constituite în 
cadrul consiliilor judeţene 
acordă asistenţă tehnică de 
specialitate, analizează şi 
avizează cererile depuse 
pentru emiterea certificatelor 
de urbanism şi documentaţiile 
pentru emiterea autorizaţiilor 
de construire din competenţa 
de emitere a primarilor 
comunelor şi oraşelor care nu 
au constituite structuri de 
specialitate, în condiţiile 

cuprins: 
 
 „(11) Autoritatile 
administratiei publice 
competente pot organiza in 
cadrul structurilor de 
specialitate prestarea 
serviciilor privind obţinerea, 
contra cost în condiţiile 
legii, la cererea solicitantului, 
a avizelor şi acordurilor 
necesare autorizării executării 
lucrărilor de construcţii. 
 
 
 
 
 «(3) Structurile de 
specialitate constituite în 
cadrul consiliilor judeţene 
acordă asistenţă tehnică de 
specialitate, analizează şi 
avizează cererile depuse 
pentru emiterea certificatelor 
de urbanism şi documentaţiile 
pentru emiterea autorizaţiilor 
de construire din competenţa 
de emitere a primarilor 
comunelor si oraşelor care nu 
au constituite încă structuri de 
specialitate, în condiţiile 

 
 
Cerinţă RUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerinţă RUR. 
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prevederilor alin.(1) şi (2), 
precum şi ale art.4 alin.(1) lit. 
e) şi f), la cererea acestora.” 
 

prevederilor alin. (1) si (2), 
precum şi ale art. 4 alin. (1) 
lit. e) şi f), la cererea 
acestora.»   
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

49.  34. La articolul 45, 
după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (31), cu următorul 
cuprins: 
 
 "(31) Prin excepţie de la 
prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) 
şi f), preşedinţii consiliilor 
judeţene pot emite autorizaţii 
de construire pentru lucrări din 
aria de competenţă a primarilor 
comunelor şi oraşelor care încă 
nu au constituite structurile de 
specialitate potrivit prevederilor 
alin. (1), pe termen limitat, la 
solicitarea consiliilor locale 
interesate." 
 
 

 20. La articolul I punctul 
34, alineatul (31) al articolului 
45 va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 "(31) Prin excepţie de la 
prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) şi 
f), preşedinţii consiliilor judeţene 
pot emite autorizaţii de construire 
pentru lucrări din aria de 
competenţă a primarilor 
comunelor şi oraşelor care încă nu 
au constituite structurile de 
specialitate potrivit prevederilor 
alin. (1), pe termen limitat, la 
solicitarea acestora." 

Devine pct.33 nemodificat 
 

 

50.   21. La articolul I, după    
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punctul 34 se introduc două 
noi puncte, pct.341 şi pct.342, 
cu următorul cuprins: 
 
 „341.  La articolul 45 
alineatul (6) va avea 
următorul cuprins: 
 
 (6) Pentru constituirea 
băncii de date, toţi posesorii 
de reţele tehnico-edilitare, 
supra şi subterane sunt 
obligaţi să transmită 
autorităţilor administraţiei 
publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti 
planurile cadastrale 
cuprinzând traseele reţelelor 
existente pe teritoriul 
judeţului şi al localităţilor, 
respectiv al municipiului 
Bucureşti. Aceste planuri vor fi 
puse de autorităţile 
administraţiei publice 
judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, la 
dispoziţia tuturor primăriilor 
municipiilor, oraşelor şi 
comunelor, respectiv 
primăriilor sectoarelor 
municipiului Bucureşti, în a 
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căror rază administrativ-
teritorială sunt situate reţelele 
tehnico-edilitare. 
 
 342. După articolul 47 se 
introduce un nou articol, 
art.471, cu următorul cuprins: 
 
 Art.471. – Orice alte 
dispoziţii contrare prezentei 
legi se abrogă.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederea există 
la art.48 din Legea 
nr.50/1991. 

51.  35. La anexa nr. 1, 
subpunctul 2.5.2 al listei "I. 
Piese scrise" a secţiunii "A. 
Proiectul pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construire - P.A.C." se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 "2.5.2. Referatele de 
verificare a documentaţiei 
tehnice - D.T., în conformitate 
cu legislaţia în vigoare privind 
calitatea în construcţii, inclusiv 
în situaţiile prevăzute la art. 7 
alin. (21) şi (23) întocmite de 
verificatori tehnici atestaţi de 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor, aleşi de 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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investitor." 
 

52.  36. La anexa nr. 1, 
subpunctele 2.5.3 şi 2.5.4 
ale listei "I. Piese scrise" a 
secţiunii "A. Proiectul 
pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construire - P.A.C." se 
abrogă. 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

53.  37. La anexa nr. 1, 
subpunctul 2.5.5 al listei "I. 
Piese scrise" a secţiunii "A. 
Proiectul pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construire - P.A.C." se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 "2.5.5. Avizele şi 
acordurile privind asigurarea, 
branşarea şi racordarea la 
infrastructura edilitară, după 
caz, precum şi avizele, 
acordurile şi actele 
administrative specifice ale 
organismelor administraţiei 
publice centrale sau ale 
serviciilor deconcentrate ale 
acestora, după caz - 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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Ministerului Mediului şi 
Dezvoltării Durabile, 
Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, 
Ministerului Sănătăţii Publice, 
precum şi ale Ministerului 
Culturii şi Cultelor, Ministerului 
Apărării, Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, Ministerului 
Transporturilor, Serviciului 
Român de Informaţii ori ale 
altor organisme interesate, 
stabilite prin certificatul de 
urbanism conform 
reglementărilor legale în 
vigoare şi ca urmare a 
condiţiilor speciale de 
amplasament şi/sau a 
funcţionalităţii investiţiei, după 
caz, obţinute în prealabil de 
solicitant." 
 

54.  
 
 
 
 
 
 
 

  35.   La articolul I, 
după punctul 37 se 
introduce un nou punct, 
punctul 371 cu următorul 
cuprins: 
 
 
       „371. La Anexa nr.1, 
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          CONŢINUTUL – CADRU  
al proiectului pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 
 
 
   Proiectul pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii se elaborează de 
proiectanţi autorizaţi, persoane 
fizice sau juridice, în condiţiile 
prevederilor art. 9 din prezenta 
lege, şi este extras din proiectul 
tehnic întocmit conform 
prevederilor legale în vigoare, 
în concordanţă cu cerinţele 
certificatului de urbanism, cu 
conţinutul avizelor şi al 
acordurilor cerute prin acesta.   
 
 
 
 
 
 
 

Titlul şi partea introductivă 
vor avea următorul 
cuprins: 
 
ANEXA Nr. 1 

CONŢINUTUL – CADRU 
al documentaţiei tehnice 
D.T. pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii 
 
  Documentaţia tehnică - 
D.T. pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii se elaborează de 
proiectanţi autorizaţi, 
persoane fizice sau juridice, în 
condiţiile prevederilor art. 9 
din prezenta lege şi, după 
vizarea spre neschimbare, 
se dezvoltă în proiectul 
tehnic întocmit conform 
prevederilor legale în vigoare, 
în concordanţă cu cerinţele 
certificatului de urbanism, cu 
conţinutul avizelor, 
acordurilor, punctului de 
vedere al autorităţii pentru 
protecţia mediului 
competente, precum şi, 
după caz, al actului 
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   Proiectul pentru 
autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii se întocmeşte 
pentru:  
   ● autorizarea executării 
lucrărilor de construire - P.A.C.; 
  
   ● autorizarea executării 
lucrărilor de desfiinţare - 
P.A.D.;  
 
   ● autorizarea executării 
organizării lucrărilor - P.O.E.    
 
    Conţinutul-cadru al 
proiectului pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii cuprinde opisul 
pieselor scrise şi desenate, 
necesar a fi prezentate spre 
autorizare.     
 
 
 

Text Legea 50/1991 

administrativ al acesteia, 
cerute prin certificatul de 
urbanism.   
    Documentaţia tehnică 
- D.T. pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii se întocmeşte 
pentru:  
   ● autorizarea executării 
lucrărilor de construire – 
D.T.A.C.;  
   ● autorizarea executării 
lucrărilor de desfiinţare – 
D.T.A.D.;  
   ● autorizarea executării 
organizării lucrărilor – 
D.T.O.E.    
    Conţinutul-cadru al 
documentaţiei tehnice – 
D.T. pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii cuprinde opisul 
pieselor scrise şi desenate, 
necesar a fi prezentate spre 
autorizare. 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
55.  38. La anexa nr. 1, Nemodificat Nemodificat  
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subpunctele 1.1 şi 1.2. ale 
punctului "1. Planuri 
generale" al listei "II. Piese 
desenate" a secţiunii "A. 
Proiectul pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construire - P.A.C." se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 "1.1. Plan de încadrare în 
teritoriu 
 - plan de încadrare în 
zonă a lucrării, întocmit la 
scările 1:10.000, 1:5.000, 
1:2.000 sau 1:1.000, după caz, 
emis de oficiul de cadastru şi 
publicitate imobiliară teritorial 
 1.2. Plan de situaţie 
privind amplasarea obiectivelor 
investiţiei 
 - plan cu reprezentarea 
reliefului, întocmit în sistemul 
de Proiecţie Stereografic 1970, 
la scările 1:2.000, 1:1.000, 
1:500, 1:200 sau 1:100, după 
caz, vizat de oficiul de cadastru 
şi publicitate imobiliară 
teritorial, pe care se vor 
reprezenta: 
• imobilul, identificat prin 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
78/102 

numărul cadastral, pentru care 
a fost emis certificatul de 
urbanism, descris prin 
totalitatea elementelor 
topografice determinante pentru 
suprafaţa, lungimea laturilor, 
unghiuri, inclusiv poziţia şi 
înălţimea la coamă a calcanelor 
limitrofe, precum şi poziţia 
reperelor fixe şi mobile de 
trasare; 
• amplasarea tuturor 

construcţiilor care se vor 
menţine, se vor desfiinţa sau se 
vor construi; 
• cotele construcţiilor 

proiectate şi menţinute, pe cele 
trei dimensiuni (cotele + 0,00; 
cote de nivel; distanţe de 
amplasare; axe; cotele 
trotuarelor, aleilor, platformelor 
şi altele asemenea); 
• denumirea şi destinaţiile 

fiecărui corp de construcţie; 
• sistematizarea pe verticală 

a terenului şi modul de scurgere 
a apelor pluviale; 
• accesele pietonale şi 

carosabile din incintă şi clădiri, 
plantaţiile prevăzute; 
• planul parcelar al tarlalei în 
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cazul imobilelor neîmprejmuite 
care fac obiectul legilor de 
restituire a proprietăţii." 
 

56.   22. La articolul I, după 
punctul 38 se introduc trei noi 
puncte, pct. 381 – 383, cu 
următorul cuprins: 
 
 
 „38.1. La Anexa nr.1, 
subpunctul 2.2 al punctului I. 
«Piese scrise» al secţiunii B. 
«Proiectul pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
desfiinţare – P.A.D.» se 
abrogă. 
 
 
 382. La Anexa nr.1, 
partea introductivă a secţiunii 
C. «Proiectul de organizare a 
execuţiei lucrărilor – P.O.E.» 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 Proiectul de organizare a 
execuţiei lucrărilor – P.O.E. este 
necesar în toate cazurile în care 
se realizează o investiţie şi se 
prezintă, de regulă, împreună cu 

 36. La articolul I, 
după punctul 38 se 
introduc trei noi puncte, 
pct. 381, 382 şi 383, cu 
următorul cuprins: 
 
 „38.1. La Anexa nr.1, 
subpunctul 2.2 al punctului I. 
«Piese scrise» al secţiunii B. 
«Proiectul pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
desfiinţare – P.A.D.», se 
abrogă. 
 
 
 382. La Anexa nr.1, 
titlul şi partea introductivă 
ale  secţiunii C. se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
„C. Documentaţia tehnică 
de organizare a execuţiei 
lucrărilor – D.T.O.E 
      Documentaţia tehnică 
de organizare a execuţiei 
lucrărilor – D.T.O.E. este 
necesară în toate cazurile în 
care se realizează o investiţie 

Corelare cu 
prevederile art. II şi 
III. 
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proiectul pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, 
în condiţiile legii. 
 
 
 Proiectul de organizare a 
execuţiei lucrărilor trebuie să 
cuprindă descrierea tuturor 
lucrărilor provizorii pregătitoare şi 
necesare în vederea asigurării 
tehnologiei de execuţie a 
investiţiei, atât pe terenul aferent 
investiţiei, cât şi pe spaţiile 
ocupate temporar în afara 
acestuia, inclusiv cele de pe 
domeniul public, după cum 
urmează:” 
 
 
 383. La Anexa nr.1 
subpunctul 2. «Memoriu» al 
punctului I «Piese scrise» al 
secţiunii C. «Proiectul de 
organizare a execuţiei lucrărilor – 
P.O.E.» va avea următorul 
cuprins: 
 
 Acesta va cuprinde: 

- descrierea lucrărilor 
provizorii: organizarea incintei, 
modul de amplasare a 

şi se prezintă, de regulă, 
împreună cu documentaţia 
tehnică pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii, în condiţiile legii. 
     Documentaţia tehnică de 
organizare a execuţiei 
lucrărilor trebuie să cuprindă 
descrierea tuturor lucrărilor 
provizorii pregătitoare şi 
necesare în vederea asigurării 
tehnologiei de execuţie a 
investiţiei, atât pe terenul 
aferent investiţiei, cât şi pe 
spaţiile ocupate temporar în 
afara acestuia, inclusiv cele de 
pe domeniul public, după cum 
urmează:” 
 
 383. La Anexa nr.1 
subpunctul 2. «Memoriu» al 
punctului I «Piese scrise» al 
secţiunii C. «Documentaţia 
tehnică de organizare a 
execuţiei lucrărilor – 
D.T.O.E.» se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 Acesta va cuprinde: 

- descrierea lucrărilor 
provizorii: organizarea 
incintei, modul de amplasare 
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construcţiilor, amenajărilor şi 
depozitelor de materiale; 

- asigurarea şi procurarea 
de materiale şi echipamente; 

- asigurarea racordării 
provizorii la reţeaua de utilităţi 
urbane din zona 
amplasamentului; 

- precizări cu privire la 
accese şi împrejmuiri; 

- precizări privind protecţia 
muncii.” 
 

a construcţiilor, amenajărilor 
şi depozitelor de materiale; 

- asigurarea şi 
procurarea de materiale şi 
echipamente; 

- asigurarea racordării 
provizorii la reţeaua de 
utilităţi urbane din zona 
amplasamentului; 

- precizări cu privire la 
accese şi împrejmuiri; 

- precizări privind 
protecţia muncii.” 
 

(Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic) 

 
57.  39. La anexa nr. 2, 

definiţia "Acord unic" se 
abrogă. 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

58.  40. La anexa nr. 2, 
definiţia "Avizare" se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 "Avizare - procedură de 
analiză şi de exprimare a 
punctului de vedere al unei 
comisii tehnice din structura 
ministerelor, a administraţiei 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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publice locale ori a altor 
organisme centrale sau 
teritoriale interesate, având ca 
obiect analiza soluţiilor 
funcţionale, a indicatorilor 
tehnico-economici şi sociali ori 
a altor elemente prezentate 
prin documentaţiile de 
amenajare a teritoriului şi 
urbanism sau prin proiectul 
pentru autorizarea execuţiei 
lucrărilor de construcţii şi 
proiectul tehnic (P.Th.) pe baza 
căruia se vor executa lucrările. 
 Avizarea se concretizează 
printr-un act (aviz favorabil sau 
nefavorabil) care are caracter 
tehnic de obligativitate." 

59.  41. La anexa nr. 2, 
după definiţia 
"Documentaţiile de 
amenajare a teritoriului şi 
de urbanism" se introduc 
două noi definiţii, 
"Documentaţie tehnică - 
D.T." şi "Documentaţie 
pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii", cu următorul 
cuprins: 
 „• Documentaţie 

 23. La articolul I punctul 
41, definiţia „Documentaţie 
tehnică – DT” de la anexa nr.2, 
va avea următorul cuprins: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 „• Documentaţie tehnică 

 37. La articolul I 
punctul 41, definiţia 
"Documentaţie tehnică - 
D.T." se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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tehnică - D.T. 
 Documentaţia tehnico-
economică distinctă prin care 
se stabilesc principalele 
coordonate privind încadrarea 
în indicii urbanistici aprobaţi, 
amplasarea construcţiilor şi 
relaţiile acestora cu 
vecinătăţile, schemele şi 
fluxurile funcţionale, compoziţia 
spaţială, structura de 
rezistenţă, expresia de 
arhitectură, dotarea şi 
echiparea construcţiilor - 
inclusiv soluţiile de 
asigurare, branşare şi 
racordare a acestora la 
infrastructura edilitară, 
după caz. 
 După emiterea 
autorizaţiei de construire, 
documentaţia tehnică - D.T. se 
constituie parte integrantă a 
Proiectului tehnic - P.Th., 
respectiv a Detaliilor de 
execuţie, fiind interzisă 
modificarea prevederilor 
acesteia, sub sancţiunea 
nulităţii autorizaţiei de 
construire. 
 Conţinutul-cadru al 

- D.T. 
 Documentaţia tehnică 
simplificată care prezintă 
elementele tehnice esenţiale 
necesare emiterii autorizaţiei 
de construire/desfiinţare şi 
prin care se stabilesc principalele 
coordonate privind încadrarea în 
indicii urbanistici aprobaţi, 
amplasarea construcţiilor şi 
relaţiile acestora cu vecinătăţile, 
schemele şi fluxurile funcţionale, 
compoziţia spaţială, structura de 
rezistenţă, expresia de 
arhitectură, dotarea şi echiparea 
construcţiilor - inclusiv soluţiile 
de asigurare, branşare şi 
racordare a acestora la 
infrastructura edilitară, după 
caz. 
 După emiterea autorizaţiei 
de construire, documentaţia 
tehnică - D.T. se dezvoltă în 
proiectul tehnic – P.Th. şi 
constituie parte integrantă a 
acestuia, respectiv a Detaliilor de 
execuţie, fiind interzisă 
modificarea prevederilor 
documentaţiei tehnice – D.T., 
sub sancţiunea nulităţii 
autorizaţiei de construire. 

 
Nemodificat 
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documentaţiei tehnice - D.T. 
este prevăzut în anexa nr. 1 la 
prezenta lege. 
 
 
 • Documentaţie pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 
 Totalitatea documentelor 
prevăzute la art. 7 alin. (1) din 
lege care constituie suportul 
tehnic al dosarului ce se 
depune la autorităţile 
administraţiei publice 
locale/judeţene prevăzute la 
art. 4 în vederea emiterii 
autorizaţiei de construire." 

 Conţinutul-cadru al 
documentaţiei tehnice - D.T. este 
prevăzut în anexa nr. 1 la 
prezenta lege.” 

 
 
 
 
 
 
„  Documentaţie pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii  
   Totalitatea documentelor 
prevăzute la art.7 alin.(1) din 
lege care constituie dosarul 
ce se depune la autorităţile 
administraţiei publice locale 
prevăzute la art.4 în vederea 
emiterii autorizaţiei de 
construire.” 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

60.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  38. La articolul I, 
după punctul 41 se 
introduc patru noi puncte, 
punctele 411,  412, 413 şi 
414 cu următorul cuprins: 
 
 „411. La anexa nr. 2, 
definiţia "Drept de execuţie 
a lucrărilor de construcţii” 
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 ● Drept de executie a 
lucrarilor de constructii 
    Dreptul real sau, dupa 
caz, dreptul de creanta 
privind imobilul, care 
confera titularului dreptul 
de a obtine, potrivit legii, 
din partea autoritatii 
competente, autorizatia de 
construire sau de 
desfiintare. Dovada 
dreptului asupra imobilului 
se face prin actul, denumit 
titlu, prin care se atesta 
dreptul de proprietate 
(precum contractul de 
vanzare-cumparare, de 
schimb, de donatie, 
certificatul de mostenitor, 
actul administrativ de 
restituire, hotarare 
judecatoreasca) sau printr-
un contract de concesiune, 
contract de cesiune, 
contract de comodat. 
Emiterea autorizatiei de 
construire in baza unui 
contract de inchiriere se 

se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 «● Drept de execuţie a 
lucrărilor de construcţii 
 Dreptul asupra 
construcţiei şi/sau 
terenului care conferă 
titularului dreptul de a 
obţine, potrivit legii, din 
partea autorităţii 
competente, autorizaţia de 
construire/desfiinţare: 
  1. Dreptul 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); 
 2. Drept de creanţă 
dobândit prin: contract de 
cesiune, concesiune, 
comodat, locaţiune. 
Emiterea autorizaţiei de 
construire în baza unui 
contract de 
comodat/locaţiune se 
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poate face numai pentru 
constructii cu caracter 
provizoriu si cu acordul 
expres al proprietarului de 
drept. 
 
 

Text Legea nr.50/1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Instalaţii aferente 
construcţiilor 

    Totalitatea conductelor şi 
echipamentelor care asigură 
utilităţile necesare funcţionarii 
construcţiilor, situate în 
interiorul limitei de proprietate, 
de la branşament/racord 
(inclusiv) la utilizatori, 
indiferent daca acestea sunt 
sau nu incorporate in 
constructie. Instalatiile aferente 
constructiilor se autorizeaza 
impreuna cu acestea sau, dupa 

poate face numai pentru 
construcţii cu caracter 
provizoriu şi acordul expres 
al proprietarului de drept. 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

 412. La anexa nr. 2, 
definiţia "Instalaţii 
aferente construcţiilor" va 
avea următorul cuprins: 
 

• Instalaţii aferente 
construcţiilor 

    Totalitatea echipamentelor 
care asigură utilităţile 
necesare funcţionarii 
construcţiilor, situate în 
interiorul limitei de 
proprietate, de la 
branşament/racord la 
utilizatori, indiferent dacă 
acestea sunt sau nu 
încorporate în construcţie. 
Instalaţiile aferente 
construcţiilor se autorizează 
împreuna cu acestea sau, 
după caz, separat. 
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caz, separat. 
 

Textul Legii nr. 50/1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        ● Lucrări de modificare  
   Lucrări de intervenţii asupra 
elementelor constructive, 
structurale şi/sau nestructurale, 

 
 413. La anexa nr. 2, 
după definiţia 
"Împrejmuiri" se introduce 
o nouă definiţie, "Locuri de 
joacă şi agrement", cu 
următorul cuprins: 
 
 «• Locuri de joacă şi 
agrement 
 
 Construcţii specifice 
pentru divertisment, recreere 
şi sport pentru populaţie.» 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

 414. La Anexa 2, 
definiţia „Lucrări de 
modificare” va avea 
următorul cuprins: 
 
       ● Lucrări de modificare  
   Lucrări de intervenţii asupra 
elementelor constructive, 
structurale şi/sau 
nestructurale, având ca efect 
modificarea totală sau în parte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu 
prevederile Art.3, 
lit.d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului. 
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având ca efect modificarea 
(totală sau în parte) a acestora, 
privind:  
   - modificarea planimetriei 
interioare sau exterioare;  
   - modificarea volumetriei.  
   În toate cazurile este 
necesară emiterea unei 
autorizaţii de construire, cu 
respectarea prevederilor legale 
privind calitatea în construcţii 
pentru care legea prevede 
emiterea autorizaţiei de 
construire.  

 

a acestora. 
Lucrările de modificare pot 
fi: 
     a) lucrări de modificare 
structurală, din care fac 
parte în principal lucrările 
de consolidare, de 
supraetajare şi/sau de 
extindere a construcţiei,  
      b) lucrări de modificare 
nestructurală, din care fac 
parte în principal lucrările 
de amenajări interioare şi 
recompartimentări uşoare, 
care nu afectează în mod 
semnificativ structura de 
rezistenţă a construcţiei şi 
pentru care este necesar 
avizul prealabil al unui 
proiectant autorizat. 
      Pentru executarea 
lucrărilor de modificare, cu 
excepţia lucrărilor de 
compartimentare provizorii, 
nestructurale,  este necesară 
emiterea unei autorizaţii de 
construire în condiţiile legii şi 
cu respectarea prevederilor 
legale privind calitatea în 
construcţii. “ 
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(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
61.  42. La anexa nr. 2, 

după definiţia "Lucrări de 
modificare" se introduce o 
nouă definiţie, "Lucrări de 
intervenţie în primă 
urgenţă", cu următorul 
cuprins: 
 
 „• Lucrări de 
intervenţie în primă urgenţă 
 Orice fel de lucrări 
necesare la construcţiile 
existente care prezintă pericol 
public ca urmare a unor 
procese de degradare a 
acestora determinate de factori 
distructivi naturali şi antropici, 
inclusiv a instalaţiilor aferente 
acestora, pentru: 
 a) punerea în siguranţă, 
prin asigurarea cerinţelor de 
rezistenţă mecanică, stabilitate 
şi siguranţă în exploatare; 
 b) desfiinţarea acestora." 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

62.  43. La anexa nr. 2, 
după definiţia "Lucrări de 
intervenţie în primă 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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urgenţă" se introduce o 
nouă definiţie, "Lucrări de 
reabilitare", cu următorul 
cuprins: 
 
 „• Lucrări de 
reabilitare 
 Orice fel de lucrări de 
intervenţii necesare pentru 
îmbunătăţirea performanţelor 
de siguranţă şi exploatare a 
construcţiilor existente, inclusiv 
a instalaţiilor aferente, în scopul 
prelungirii duratei de exploatare 
prin aducerea acestora la 
nivelul cerinţelor esenţiale de 
calitate prevăzute de lege." 
 

63.  44. La anexa nr. 2, 
după definiţia "Mobilier 
urban" se introduce o nouă 
definiţie, "Modificare de 
temă", cu următorul 
cuprins: 
 
 „• Modificare de temă 
 Orice schimbare iniţiată 
de către investitor/proprietar 
care are în vedere funcţiunile 
şi/sau capacităţile funcţionale 
caracteristice, indicatorii 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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tehnico-economici aprobaţi, 
soluţiile spaţiale şi/sau de 
amplasament şi alte asemenea 
cerinţe, care au fundamentat 
elaborarea documentaţiei 
tehnice - D.T, care a stat la 
baza emiterii autorizaţiei de 
construire." 
 

64.  45. La anexa nr. 2, 
definiţia "Proiect tehnic 
(P.Th.)" se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 „• Proiect tehnic 
(P.Th.) 
 Documentaţia tehnico-
economică - piese scrise şi 
desenate -, elaborată în 
condiţiile legii, care dezvoltă 
documentaţia tehnică - D.T, cu 
respectarea condiţiilor impuse 
prin autorizaţia de construire, 
precum şi prin avizele, 
acordurile şi actul administrativ 
al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, anexe la 
autorizaţia de construire. 
 Proiectul tehnic (P.Th.) 
cuprinde soluţiile tehnice şi 
economice de realizare a 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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obiectivului de investiţii, pe 
baza căruia se execută lucrările 
de construcţii autorizate." 
 

65.  46. La anexa nr. 2, 
după definiţia "Proiect 
tehnic (P.Th.)" se introduce 
o nouă definiţie, "Detalii de 
execuţie (D.E.)", cu 
următorul cuprins: 
 
 „• Detalii de execuţie 
(D.E.) 
 Documentaţii tehnice 
cuprinzând reprezentări grafice 
realizate la scările 1:2, 1:5, 
1:10, 1:20 sau, după caz, la 
alte scări grafice, în funcţie de 
necesităţile de redactare, 
precum şi piese scrise pentru 
explicitarea reprezentărilor 
grafice, elaborate în baza 
proiectului tehnic şi cu 
respectarea strictă a 
prevederilor acestuia, care 
detaliază soluţiile tehnice de 
alcătuire, asamblare, 
executare, montare şi alte 
asemenea operaţiuni, privind 
părţi/elemente de construcţie 
ori de instalaţii aferente 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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acesteia şi care indică 
dimensiuni, materiale, 
tehnologii de execuţie, precum 
şi legături între elementele 
constructive 
structurale/nestructurale ale 
obiectivului de investiţii. 
 Detaliile de execuţie, 
elaborate în condiţiile legii şi 
verificate pentru cerinţele 
esenţiale de calitate în 
construcţii de către verificatori 
tehnici atestaţi în condiţiile 
legii, detaliază proiectul tehnic, 
în vederea executării lucrărilor 
de construcţii autorizate." 
 

66.  47. La anexa nr. 2, 
definiţia "Proiect pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii" se 
abrogă. 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

67.  
 
 
 
 
 
 Art. II. - În tot cuprinsul 
legii termenul "Proiect" din 

Nemodificat 
 

 39. La articolul II, 
după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (2), cu următorul 
cuprins: 
 
 Art. II. – (1) În tot 
cuprinsul legii termenul 
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sintagmele "Proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii", "Proiect de 
organizare a execuţiei 
lucrărilor" şi "Proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor 
de desfiinţare" se înlocuieşte cu 
termenul "Documentaţie 
tehnică - D.T". 
 

"Proiect" din sintagmele 
"Proiect pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii", "Proiect de 
organizare a execuţiei 
lucrărilor" şi "Proiect pentru 
autorizarea executării 
lucrărilor de desfiinţare" se 
înlocuieşte cu termenul 
"Documentaţie tehnică - D.T". 
 
 „(2) În tot cuprinsul 
legii sintagma „verificator 
tehnic” se înlocuieşte cu 
sintagma “verificator de 
proiecte.” 
 

(Autori: deputaţi Antonella 
Marinescu – PSD+PC, Vasile 
Gherasim şi Zanfir Iorguş –  

PD-L) 
 

68.  Art. III. - În tot 
cuprinsul legii abrevierile 
"P.A.C.", "P.O.E." şi "P.A.D." se 
înlocuiesc cu abrevierile 
"D.T.A.C", "D.T.O.E." şi 
"D.T.A.D.". 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

69.  Art. IV. - În tot cuprinsul 
legii sintagma "oficiul judeţean 
de cadastru, geodezie şi 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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cartografie" se înlocuieşte cu 
sintagma "oficiul de cadastru şi 
publicitate imobiliară teritorial". 
 

70.  Art. V. - Prezenta 
ordonanţă de urgenţă intră în 
vigoare la 60 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

71.  Art. VI. - 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. 
 

 24. Articolul VI se 
abrogă. 

 Se elimină. 
 
 
 
 
 

(Autor: Comisia pentru 
administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic) 

Considerăm că este 
necesară dispoziţia 
prin care se prevede 
republicarea Legii 
nr.50/1991 

72.  Art. VII. - Normele 
metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii, aprobate prin 
Ordinul ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi 

Nemodificat 
 

 Art. VII. – Normele 
metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, 
aprobate prin Ordinul 
ministrului transporturilor, 

 



 

 
96/102 

turismului nr. 1.430/2005, 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 825 şi 
825 bis din 13 septembrie 
2005, se vor actualiza în 
termen de 60 de zile de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
 

construcţiilor şi turismului nr. 
1.430/2005, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 825 şi 825 bis din 
13 septembrie 2005, 
modificate şi completate 
prin Ordinul ministrului 
dezvoltării regionale şi 
locuinţei nr. 119 din 
26.02.2009, publicat în 
Monitorul Oficial al 
României nr. 193 din 
27.03.2009, se vor actualiza 
în termen de 90 de zile de la 
data publicării prezentei 
legi în Monitorul Oficial al 
României. 
 

73.  Art. VIII. - Prin derogare 
de la prevederile art. 40 alin. 1 
din Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 12 din 
24 ianuarie 1995, cu 
modificările ulterioare, pentru 
lucrările prevăzute la art. 4 alin. 
(4) din prezenta lege, 
investitorii sau proprietarii vor 
vira lunar către Inspectoratul 
de Stat în Construcţii - I.S.C. o 

Nemodificat 
 

Este abrogat prin OUG 
nr.228/2008 
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sumă echivalentă cu o cotă de 
0,3% din cheltuielile pentru 
executarea acestora. 
 

74.   Art.II. – Transmiterea 
către autorităţile 
administraţiei publice 
judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, a 
planurilor cadastrale 
cuprinzând traseele reţelelor 
existente, de către toţi 
posesorii de reţele tehnico-
edilitare, supra şi subterane, 
potrivit dispoziţiilor alin.(6) al 
art.45 din Legea nr.50 privind 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României , Partea I, nr.847 
din 16 decembrie 2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se va face în 
termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi. 
 
 

Nemodificat 
 

 

75.    Art.III. - La data 
intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă 

Corectare 
neconcordanţă 
existentă între Legea 



 

 
98/102 

litera d) a articolului 48 din 
Legea nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor 
istorice, republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr.938 
din 20 noiembrie 2006. 
 

50/1991 şi Legea 
nr.422/2001 

76.    Art.IV. – Prezenta 
lege intră în vigoare la 90 
de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.    Amendamente respinse 
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 În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendamentul propus şi  
autorul acestuia 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Camera  
Decizională 

  0 1 2 3 4 
 

1.  
 Art.2 alin.(21) 
 c) notificarea de către 
solicitant a autorităţii 
administraţiei publice locale cu 
privire la menţinerea cererii 
pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, în situaţia 
în care autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului 
stabileşte necesitatea evaluării 
efectelor investiţiei asupra 
mediului; 

 

 
- Se elimină 

 
 

(Autor: senator Petru Filip – Grup 
parlamentar al PD-L) 

 

Argumente pentru 
susţinere: 
În cazul cererii privind 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, 
se va comunica 
solicitantului prin 
Certificatul de Urban, 
cerinţele stabilite prin 
Directiva EIA. În acest 
scop, normele de aplicare 
ale Ordonanţei vor 
specifica elementele de 
identificare a investiţiei în 
vederea emiterii punctului 
de vedere ori a actului 
administrativ al autorităţii 
pentru protecţia mediului, 
competente, după caz, 
fără a mai fi necesară 
notificarea către 
solicitant. Opţiunea de a 
continua investiţia 
aparţine investitorului, 
care va pune în balanţă 
durata de pregătire, 
avizare şi autorizare a 

 
 
Camera 
Deputaţilor 
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lucrărilor de construcţii 
necesare realizării 
obiectivului de investiţii. 
Propunerea de notificare 
îngreunează nejustificat 
durata de elaborare a 
documentaţiei şi 
procedurile birocratice ale 
primăriilor. 
 
Argumente pentru 
respingere: 
Textul adoptat este în 
corelare cu legislaţia 
privind evaluarea 
impactului anumitor 
proiecte publice şi 
private asupra 
mediului.  

2.  
 

 Art.2 alin.(4) 
 a1) lucrările de extindere a clădirilor cu 
un nivel, în suprafaţă de maxim 20% din 
suprafaţa construită desfăşurată a clădirilor, 
cu condiţia situării acestora în afara zonelor 
protejate sau a zonelor de protecţie a 
monumentelor, după caz; 
 a2) lucrările de extindere a clădirilor 
sociale, de învăţământ, de sănătate, de 
cultură şi administrative aparţinând 
domeniului public şi privat, al statului şi 
unităţilor administrativ – teritoriale; 
 

Argumente pentru 
susţinere: 
Se propune 
completarea articolului 
2 din Legea nr.50/1991 
pentru simplificarea 
procesului de avizare, 
autorizare a lucrărilor 
necesare extinderii 
clădirilor şi schimbării 
folosinţei acestora, 
adaptate la cerinţele 
economiei de piaţă. 

Camera 
Deputaţilor 
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(Autor: senator Petru Filip – Grup 
parlamentar al PD-L) 

 
 

 
Argumente pentru 
respingere: 
Textul adoptat este mai 
clar. 
 
 

  
 

 Art.11 alin.(1) 
 m) lucrări de compartimentare 
provizorii uşoare. 
 
(Autor: deputat Cezar – Florin Preda – Grup 

parlamentar al PD-L) 
 

Argumente pentru 
susţinere: 
Lucrările de 
compartimentare 
provizorie uşoară nu 
modifică structura de 
rezistenţă şi/sau 
aspectul arhitectural al 
construcţiilor. 
 
Argumente pentru 
respingere: 
Sintagma „lucrări de 
compartimentare 
provizorie 
nestructurală” este mai 
clară, exprimare 
corectă din punct de 
vedere tehnic. 
 

Camera 
Deputaţilor 
 

  
 

 Art.IX – (1) Dispoziţiile Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul cu modificările şi completările 
ulterioare, privind Certificatul de Urbanism, 

Argumente pentru 
susţinere: 
Se propune eliminarea 
contradicţiilor privind 

Camera 
Deputaţilor 
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cuprind la art.6, după ultimul alineat din 
prezenta lege, dându-se textelor o nouă 
numerotare.            
 (2) Dispoziţiile menţionate la alin.(1) 
se elimină din corpul Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
cu modificările şi completările ulterioare, 
dându-se textelor o nouă numerotare.” 
 

(Autor: senator Petru Filip – Grup 
parlamentar al PD-L) 

 

definiţia Certificatului 
de Urbanism din Legea 
nr.50/1991 şi Legea 
nr.350/2001, care a 
creat confuzii în 
procesul de avizare şi 
aprobare a investiţiilor. 
 
Argumente pentru 
respingere: 
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