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     Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAȚILOR 

   

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra proiectului 

de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

lucrărilor de construcții, retrimis Comisiei pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în vederea  

examinării și depunerii unui nou raport, cu adresa nr. PL.x 579/2015 din 13 

iunie 2016. 

 
 
 

         PREŞEDINTE, 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

     VICTOR - PAUL DOBRE CIPRIAN NICOLAE NICA 
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R A P O R T      C O M U N     S U P L I M E N T A R 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții 
 
 
 În ședința Plenului Camerei Deputaților  din ziua de luni, 13 iunie 2016, în 

temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât 

retrimiterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții (PL.x 579/2015), 

Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități, în vederea examinării și depunerii unui nou 

raport, înregistrat cu nr.4c-6/272/14.06.2016, respectiv cu nr.4c-

11/1060/9.09.2015. 

 Pentru acest proiect de lege s-a întocmit raportul comun nr.4c-

6/296/8.03.2016, respectiv 4c-11/1060/8.03.2016, prin care s-a propus 

respingerea proiectului de lege. 

 La întocmirea prezentului raport comun suplimentar, Comisiile au avut în 

vedere: 

 - avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.362/15.04.2015) 

 - avizul negativ al Comisei pentru industrii și servicii (nr.4c-

3/264/29.09.2015) 

 - punctele de vedere negative ale Guvernului (nr.1769/11.11.2015 și 

nr.4747/DRP/26.04.2016) 
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 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 2 septembrie 2015, cu 

respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat.  

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 

reglementării autorizării executării construcțiilor în zone de interes turistic în 

care patrimoniul arhitectural trebuie să fie păstrat și perpetuat, precum și a 

posibilității intervenției mai rapide a autorităților publice locale pentru 

desființarea construcțiilor ilegale, în anumite situații. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, examinarea proiectului de lege a avut loc în ședințe 

separate, în data de 6 septembrie 2016 de către Comisia juridică, de 

disciplină și imunități, și în data de 27 septembrie 2016 de către Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

Deputații, membri ai Comisiei juridice de disciplină și imunități au fost 

prezenți  la lucrările Comisiei conform listei de prezență, iar din numărul total de 

20 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 

participat la ședință 17 deputați. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Sirma Caraman - 

secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, domnul Alexandru Oprean - secretar de stat și domnul Adrian Bălteanu 

- consilier în cadrul Ministerului Culturii și doamna Alexandra Stoica - arhitect în 

cadrul Ordinului Arhitecților din România, Filiala București. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a hotărât menținerea soluției din raportul comun 

inițial, respectiv de respingere a inițiativei legislative. Membrii celor două 

Comisii sesizate în fond au constatat că nu se justifică reglementarea distinctă a 

autorizării intervențiilor asupra monumentelor istorice de cea a zonelor 

construite protejate/zonele de protecție a monumentelor - în contextul în care 

acestea au același regim juridic (zonele respective fiind instituite tocmai pentru 
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protecția monumentelor respective) - dar, prin soluția legislativă preconizată se 

ajunge la dezincriminarea unor fapte penale de nerespectare a Legii 

nr.50/1991, astfel cum sunt prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b). 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii 

sesizate în fond au hotărât unanimitate de voturi, menținerea raportului 

comun de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 

Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții. 

 Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform art.76 

alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
     VICTOR - PAUL DOBRE CIPRIAN NICOLAE NICA 

 
 

 SECRETAR, SECRETAR, 

RADU BABUȘ 
 

SORIN CONSTANTIN STRAGEA 

 
 
 
 
Șef serviciu, Sofia Chelaru Consilier parlamentar, Paul Șerban 
Consilier parlamentar, Roxana Feraru                
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