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Comisia pentru constituţionalitate

NR. LXVIII/1312/2022

Către

Biroul permanent al Senatului,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1] lit. e) a doua liniuţă din Regulamentul 
Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
constituţionalitate, prin adresa nr. B219 din 17 mai 2022, a fost sesizată, în vederea 
stabilirii competenţei de dezbatere ca primă Cameră sesizată, cu Propunere 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismului şi pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004 (B219/2022).

Iniţiatorii propunerii legislative sunt: Achiţei Vasile-Cristian - senator PNL; 
Anastase Roberta-Alma - senator PNL; Banu Claudia-Mihaela - senator PNL; Bica 
Dănuţ - senator PNL; Bîca lulian-Mihail - senator PNL; Bumb Sorin-Ioan - senator 
PNL; Chirteş loan-Cristian - senator PNL; Cristina loan - senator PNL; Fenechiu 
Cătălin-Daniel - senator PNL; Gorghiu Alina-Ştefania - senator PNL; Guran Virgil - 
senator PNL; Hatos Adrian - senator PNL; Muntean Lucica Dina - senator PNL; 
Neagu Nicolae - senator PNL; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin - senator PNL; 
Pandea Ciprian - senator PNL; Pauliuc Nicoleta - senator PNL; Petcu Toma-Florin - 
senator PNL; Potecă Vasilică - senator PNL; Pufu Vlad-Mircea - senator PNL; 
Voiculescu Liviu-Dumitru - senator PNL.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii şi a Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, precum şi 
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului.

Prin conţinutul său normativ, prezentul proiect face parte din categoria 
legilor organice, în ceea ce priveşte soluţiile legislative preconizate la art. III, fiind 
incidente prevederile art.73 alin.[3) lit.k) din Constituţia României, republicată, iar 
în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l] din Legea fundamentală, prima Cameră 
sesizată este Camera Deputaţilor.
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Totodată, în aplicarea dispoziţiilor art 75 alin.[l) din Legea fundamentală, 
prima Cameră sesizată este Senatul pentru prevederile circumscrise art. I şi II.

Comisia pentru constituţionalitate, în şedinţa din 25 mai 2022, a luat în 
dezbatere propunerea legislativă şi, având în vedere că prin conţinutul său 
normativ aceasta face parte din categoria legilor organice, cu unanimitate de 
voturi, a constatat că, în conformitate cu art. 73 alin. (3) lit.k) din Constituţia 
României, republicată, coroborat cu prevederile art. 75 alin. (1] din Constituţia 
României, competenţa luării în dezbatere a acesteia, în calitate de primă Cameră 
sesizată, îi revine Camerei Deputaţilor.

Menţionăm că pentru prevederile ce ţin de domeniul contenciosului 
administrativ, respectiv cele ale art.III din iniţiativa legislativă, Senatul se 
pronunţă, potrivit art.73 alin.(3) litk) din Constituţie, în calitate de Cameră 
decizională. Deşi Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
este lege ordinară, intrând în competenţa de dezbatere, ca primă Cameră sesizată, a 
Senatului, ea modifică termenul de prescripţie a dreptului organismelor sociale 
interesate de a ataca, la instanţa de contencios, hotărârile de aprobare a 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

în conformitate cu art.75 alin.(4) din legea fundamentală, în cazul în care 
Senatul va adopta modificări ale dispoziţiilor art.I şi II din textul adoptat de Camera 
Deputaţilor, legea se va întoarce, numai pentru prevederile respective, la Camera 
Deputaţilor care va decide definitiv în procedură de urgenţă.

în consecinţă, Comisia pentru constituţionalitate propune Biroului 
permanent să transmită Camerei Deputaţilor, în conformitate cu prevederile 
art.35 alin.[l] lit.e) a doua liniuţă din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă menţionată 
(B219/2022) în vederea luării în dezbatere a acesteia, în calitate de primă 
Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

Senator Senator

Elena-Sinwmi Shătaru Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş
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