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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 
 

AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare cu 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, transmisă cu adresa nr. Pl x 563 
din 2 decembrie 2013 şi înregistrată cu nr. 4C- 10/239 din 03 decembrie  
2013. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 28 noiembrie 2013. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 25 martie 
2014. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunându-se ca lucrările de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau 
acoperişului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia să fie 
exceptate de la obligaţia respectării autorizaţiei de construire, precum şi a 
reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor. De 
asemenea, se prevede ca lucrările de reabilitare energetică a anvelopei 
şi/sau a acoperişului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, 
respectiv terasă/şarpantă, executate la clădirile amplasate în zonele de 
protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate să se poată 
realiza numai în baza unei declaraţii notariale pe propria răspundere prin 
care proprietarul se angajează ca lucrările respective să respecte 
prevederile art.11 din lege, declaraţie ce ar urma să se depună la 
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autoritatea publică locală în sarcina căreia ar fi revenit eliberarea 
autorizaţiei de construire. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
Punctul de vedere al Guvernului transmis cu nr. 2058 din 04 noiembrie 
2013. precum şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului 
Legislativ, nr. 691 din 05 septembrie 2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă 
a iniţiativei legislative. 

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

     

      PREŞEDINTE,                             SECRETAR,  
       
        Gigel – Sorinel ŞTIRBU                  Florin-Costin PÂSLARU      
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