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referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.50/1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata in 

Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu modificarile si 

completarile ulterioare (bl05/24.03.2021)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i flinctionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare si fiinctionare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.50/1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata in Monitorul Oficial 

nr.933 din 13 octombrie 2004 cu modificarile fi completarile ulterioare (bl05/24.03.2021).
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in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i fimctionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

§edinta din data de 7.04.2021, desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

urmatoarea motivare:

• desi mentionat in expunerea de motive, mecanismul care ar urma a fi creat nu este 

explicat, §i, in plus, nu se detaliaza cum anume se va implica societatea civila in 

protejarea mediului. De asemenea, tot in instrumentul de motivare, apare ca o nevoie 

’’introducerea unor sanctiuni cu un caracter descurajant mai ridicat pentru activitatile

mailto:ces@ces.ro
http://www.ces.ro


care dauneaza mediului”, dar, spre deosebire de sanctiunile pentru contraventiile 

prevazute la alin. (1), savarsite de persoanele fizice sau juridice, sanctionate cu 

amends (unde apar si cele mentionate la lit. b), c), e) si g), care fac obiectul acestei 

modificari), modificarile propuse nu specifics si cuantumul amenzii aplicabile.

Presedinte, 

Bogdan SIMION
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