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CAMERA DEPUTAŢILOR
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Nr. 4c-7/450/2018

Nr. Plx 521/2018

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege
pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţiși Comisiei
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului , cu adresa nr. PL- x 521 din 10
octombrie 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-13/851 din 11 octombrie 2018, respectiv cu nr.
4c-7/450/2018.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Nicușor HALICI

Florin Claudiu ROMAN

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ
ȘI IMUNITĂȚI
Nr.4C-13/851
Bucureşti, 18 decembrie 2018

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE,
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr. 4C-7/450

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii
(PLx.521/2018)
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
prin adresa nr. PLx.521 din 10 octombrie 2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunită
ți şi Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, și ale 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 395 din 02.05.2018, a avizat favorabil iniţiativa legislativă.
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 8 octombrie 2018.
Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și Comisia pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au avizat negativ proiectul de lege cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.24 lit.a) din Legea nr.50/1991, care se referă la sancţiuni pedepsite cu
închisoare, dat fiind că legea prevede sancţiune cu contravenţii pentru literele b), c), e) şi g), într-un cuantum menit să se descurajeze
demararea unor lucrări fără autorizaţie de construire.
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Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au
examinat propunerea legislativă în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru administrație pu blică și amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 27
noiembrie 2018. Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au participat la
dezbateri 21 deputaţi. La lucrările Comisiei a participat, în baza prevederilor art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, Ciprian Lucian Ro
șca - secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale
și
Administrației Publice.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 18 decembrie 2018.
La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.
În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru
abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu amendamente admise și un
amendament respins cuprinse în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

PREŞEDINTE

PREȘEDINTE
Nicușor HALICI

Florin Claudiu ROMAN

SECRETAR

SECRETAR
Aida Cristina CĂRUCERU

Simona BUCURA-OPRESCU

Consilier parlamentar,Mușat Alexandra

Consilier parlamentar, Roxana Feraru

3

Anexa 1
AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
crt.
1.

Text Legea nr.50/1991

Lege
pentru abrogarea lit.a) a
art.24 din Legea nr.50/1991
privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții
Articol unic. - La
articolul 24 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea
executării
lucrărilor
de
construcții, republicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.933 din 13
octombrie
2004,
cu
modificările și completările
ulterioare, litera a) se abrogă.

2.

3.

Text adoptat de Senat

Art.24. - Constituie
infracţiuni şi se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la un
an
sau
cu
amendă
următoarele fapte:
a) executarea fără
autorizaţie de construire sau
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Text amendamente
adoptate
LEGE
pentru modificarea Legii
nr.50/1991 privind
autorizarea executării
lucrărilor de construcții
Articol unic. - Legea
nr.50/1991
privind
autorizarea
executării
lucrărilor de construc
ții,
republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.933 din 13 octombrie
2004, cu modificările
și
completările ulterioare, se
modifică
după
cum
urmează:
1. La articolul 24,
litera a) se abrogă.

Motivare
Tehnică legislativă.

Tehnică legislativă.

Prin abrogarea lit.a) a
art.24,
șirea săvâr
respectivelor fapte nu mai
este sanc
ționată deoarece
faptele de executare sau
desființare,
totală
ori
parțială, fără autorizație ori

de desfiinţare ori
cu
nerespectarea prevederilor
acesteia
a
lucrărilor
prevăzute la art. 3 alin. (1)
lit. b), c), e) şi g), cu
excepţiile prevăzute de lege;

4.

cu
nerespectarea
prevederilor autorizației și
a proiectului tehnic a
lucrărilor prevăzute la art.3
alin.(1) lit.b), c), e)
și g)
sunt exceptate de la faptele
care constituie contravenții.
Intervenția legislativă are
ca efect eliminarea oricărei
forme de răspundere pentru
executarea fără autoriza
ție
de construire sau de
desființare
ori
cu
nerespectarea prevederilor
acesteia
a
lucrărilor
prevăzute la art.3 alin.(1)
lit.b), c), e)și g), faptele
urmând a nu mai fi
sancționate nici măcar
contravențional.

Art.26 - (1) Constituie
contravenţii
următoarele
fapte, dacă nu au fost
săvârşite în astfel de condiţii
încât, potrivit legii, să fie
considerate infracţiuni:
a) executarea sau
desfiinţarea,
totală
ori
parţială, fără autorizaţie a
lucrărilor prevăzute la art. 3,

2. La articolul 26
alineatul (1), literele a) și b)
se modificăși vor avea
următorul cuprins:
”a) executarea sau
desfiinţarea,
totală
ori
parţială, fără autorizaţie a
lucrărilor prevăzute la art. 3
de
către
investitor
şi
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Prin modificările aduse
dispozițiilor art.26 alin.(1)
lit.a) și b) din actul
normativ de bază, se
propune ca respectivele

cu
excepţia
celor
menţionate la lit. b), c), e)
şi g), de către investitor şi
executant;
b) executarea sau
desfiinţarea,
cu
nerespectarea prevederilor
autorizaţiei şi a proiectului
tehnic, a lucrărilor prevăzute
la art. 3, cu excepţia celor
prevăzute la lit. b), c), e) şi
g), precum şi continuarea
executării
lucrărilor
autorizate fără solicitarea
unei noi autorizaţii de
construire
în
situaţiile
prevăzute la art. 7 alin. (15),
de către investitor şi
executant;

executant;

b) executarea sau
desfiinţarea, cu nerespectarea
prevederilor autorizaţiei şi a
proiectului
tehnic,
a
lucrărilor prevăzute la art. 3,
precum
şi
continuarea
executării
lucrărilor
autorizate fără solicitarea
unei noi autorizaţii de
construire
în
situaţiile
prevăzute la art. 7 alin. (15),
de
către
investitor
şi
executant;"
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fapte
să
contravenții.

constituie

Anexa 2
AMENDAMENT RESPINS

Nr.
Text Legea nr.50/1991
crt.
1. Art.24. - Constituie infracţiuni

Text adoptat de Senat

Text amendament respins
Art. 24. Constituie infrac
țiuni
următoarele fapte:

şi se pedepsesc cu închisoare de
la 3 luni la un an sau cu amendă
următoarele fapte:
a) executarea fără autorizaţie
de construire sau de desfiinţare ori
cu nerespectarea prevederilor
acesteia a lucrărilor prevăzute la
art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) şi g), cu
excepţiile prevăzute de lege;
b)continuarea
executării
lucrărilor după dispunerea opririi
acestora de către organele de
control competente, potrivit legii;
c)întocmirea ori semnarea
documentaţiilor tehnice - D.T.
necesare
pentru
autorizarea
executării lucrărilor de construcţii,
precum şi a proiectelor tehnice şi a
documentaţiilor
de
execuţie,
pentru alte specialităţi decât cele
certificate
prin
diplomă
universitară,
în
condiţiile
prevăzute la art. 9.

a)executarea fără autoriza
ție de
construire sau de desființare ori cu
nerespectarea
prevederilor
acesteia a lucrărilor prevăzute la
art. 3 alin. (1) lit. b), c), e)
și g),
cu excepțiile prevăzute de lege;
b)continuarea executării lucrărilor
după dispunerea opririi acestora
de către organele de control
competente, potrivit legii;
c)întocmirea
ori
semnarea
documentațiilor tehnice - D.T.
necesare
pentru
autorizarea
executării lucrărilor de construcții,
precum și a proiectelor tehnice și
a documenta
țiilor de execuție,
pentru alte specialități decât cele
certificate
prin
diplomă
universitară,
în țiile condi
prevăzute la art. 9.
Autor: deputat Nicușor Dan
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Motivare
Vot

