
ROb4ÂNIA 

)+~it~ăi

13!  9 , tl2ăl.2o~,, 
~e, . 

AVIZ 
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii 292/2018 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului 

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice 
şi private asupra mediului (b589/14.10.2020), transmisă de Secretarul 
General al Senatului cu adresa nr.XXXV/4148/21.10.2020 si , 
înregistrată la Consiliul Legislativ Cu nr.D1148/21.10.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri: 
1. Propunerea legislativă are ca object, în fapt, completarea art 5 

din anexa nr.5 la Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu un nou alineat, 
respectiv „alin.(1 1)", „pentru a corela legislaţia în vigoare", astfel Cu 
rezultă din cuprinsul Expunerii de motive. 

În acest sens, prin excepţie de la prevederile alin.(1), se propune 
ca procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru lucrările 

de intervenţie în primă urgenţă prevăzute la art.7 alin.(16) din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, Cu modificările şi completările ulterioare, să poată fi iniţiată 

şi efectuată pe parcursul realizării lucrărilor, odată cu finaljzarea fazelor 
corespunzătoare de proiectare, dar nu mai târziu de data încheierii ~. 
executării lucrărilor. 
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Prin conţinutul său normativ, proptuZerea se încadrează în categoria 
legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul. 
Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 

se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate. 
2. Pentru exprimarea riguroasă a obiectului reglementării, se 

impune reformularea titlului, astfel: 
„Lege pentru completarea art.5 din anexa nr.5 la Legea 

nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 

private asupra mediului". 
3. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, este necesar 

ca pct.l să fie marcat ca articol unic, iar partea dispozitivă a acestuia 
să fie reformulată, astfel: 

„Articol unic — După alineatul (1) al articolului 5 din 
anexa nr.5 la Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1043 din 10 decembrie 
2018, se introduce un non alineat, alin.(11), cu următorul cuprins: '. 

Totodată, pentru corectitudinea normei, se impune ca trimiterea la 
actul normativ invocat în textul propus pentru alin.(11) să fie redată sub 
forma „prevăzute la art.7 alin.(16) din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare". 

Bucuresti 
Nr. /~4 !ĺ !/, &~_ 
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EVEN/MENTE SUFER/TE de actul... 

L. nr. 292/2018 M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018 

Lege privind evaluarea lmpactulul anumitor proiecte pub/ice şi private asupra mediului 

I ,promulgată prin D. nr. 40/2018  . M. Of. nr. 1043/10: dec. 2018 , 

Decret pentru promulgarea Legii privind evaluarea impactului 
anumitor proiecle publice şi private asupra mediului 
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EVEN/MENTE SUFERITE de actul... 

L. nr. 50/1991 M. Of, nr. 163/7 aug. 1991 
- ------ - -- - - - 
Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcjii 

(v. O.C.S.J. nr. VII/2000 (art. 2$, 26, 30) - M. Of. nr. 84/19 feb. 2001) 

1 ;republicare Cu , M. Of. or. 933/13 oct: 2004 
renumerotare — Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construclii 

2 jmodificări prin  O.U.G. nr. 122/2004 M. Of. or. 1152/6 dec. 2004 ',modifică art.4 
Ordonanlă de urgen(ă pentru modificarea şi completarea Legii 
or. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcjii 

aprobată Cu modificări şi L. or. 119/2005 M. Of. or. 412/16 mai 2005 
completări prin 

3 ;modificări prin L. nr. 119/2005 I '..M. Of. or. 412/16 mai 2005 
Lege privind aprobarea Ordonanleide urgenlă a Guvernului 
or. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea or. 50/1991 

~ privind autorizarea executării lucrărilor de ccnstruc(ii 

4 modificări prin 

aprobă cu modificări şi completări O. U U. 
nit 12212004 şi modifică art. 4 /it a) pct. 2, 
art. 4 /it c) pct. 2, art 4 /it d), art. 4 /it e) 
pct. 2, art. 4 /it.]) pct. 2, art. 7 a/in. (9) şi 
(10), art 12 a/in. (2), art. 45 a/in. (3); 
introduce pct. 3 /a /it c) a art. 4, pct. 3 /a 
/it]) a art. 4 

L. or. 52/2006__ M.-Of._nr. 238/16  mar. 2006 modifică art. 4 /it c) pct. 3, art. 10 /it. a), 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 art. 15 lit.], art. 26 a/in. (2), art. 34 a/in. 
privind autorizarea executării lucrărilor de construclii (6), art 37 a/in. (2), art. 45 a/in. (6); 

introduce a/in. (3) la art 5; 
abrogă art. 46 

5''modificăriprin L. nr. 376/2006 ,M. Of. or. 846/13oct:2006 _'modificăart24alin.(1) /it.b),art.27 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii or. 50/1991 a/in. (1) şi (5), art.32 a/in. (4), art.33 
privind autorizarea executării Iucrărilor de construclii 

a ,modificări prin L, or. 117/2007 '~~, IM. Of. nr. 303/7 mai 2007 
Lege pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea or. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construclii 

7 modificări prin 

modfcăart 11 a/in. (1) /it b) 

L. or. 101/2008 1 'M. Of. or. 371/15 mai 2008 modifică art. 4/it fl pct.3; 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii or. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construclii introduce pct 4 /a art  tit.,), a/in. (1_I) 

la art 7, /it d_1) la art 10 
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8 jmodificări prin O:U.G. nr. 214/2008 ~ '~Nl. Of. nr. 847/16 dec. 2008 _. _ 
Ordonantă do urgentă pentru modigcarea şi completarea Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
con structii 

aprobată cu modificări şi L. nr. 261/2009 M. Of. it. 493/16 iul. 2009 
completări prin 

la data de l4 feb. 2009, modifică art. 1 
a/in. (I), art. 2 a/in. (1) şi (2), modifică art. 
3 partea introductivă şi /it a), b), c), e) şi 
f), art 5, art. 6 a/in. (1), art. 6 a/in. (4), art. 
7 a/in. (1), (2), (14), (15) şi (16), art 9 a/in. 
(1) partea introductivă, art. 11 a/in. (1) 
partea introductivă şi lit h), art. 22, art. 26 
a/in. (1) /it b) şi h), art. 27 a/in. (3), art. 42 
a/in. (2), anexele nr. I şi 2; 

introduce a/in. (2_1) la art. 2, a/in. (2), (3) 
şi (4) la art. 4, a/in. (1_I) la art. 6, art. 6_1, 
a/in. (1_2), (1_3), (2_I), (2_2), (2_3), 
(15_1), (15_2), (15_3), (21), (22) şi (23) la 
art. 7, a/in. (6) /a art. 26, art. 30_I, art. 
43_1, art. 43_2, a/in. (31)/a art. 45; 

abrogă art. 10 /it. c), art. 26 a/in. (I) /it 
m), art. 27 a/in. (6), art. 45 a/in. (1) /it b); 

în/ocuieşte, in tot cuprinsul /egii, termenu/ 
"Proiect", din sintagme% "Proiect pentru 
autorizarea executării /ucrărilor de 
constructit", "Proiect de organizare a 
executiei lucrărilor" şi 'Proiect pentru 
autorizarea executăr/i /ucrărilor de 
desftintare" cu termenul "Documentatie 
tehnică-D.T." abrevterile "P.Á. C.
"P.O.E. "şi "P.A.D. "Cu abrevierile 
"D.T.A.C." "D.T.O.E."şi "D. TAD. ", 
sintagma "oftciul judetean de cadastru, 
geodezie şi cartografte" Cu slntagma 
"oficiu/ de cadastru şi publicitate 
imobi/iară teritorial" 

a modificăriprin~ QUO. nr. 228/2008_ ~~~,'I~M.Of. nr. _3/S:ian.2009 .  "..modlfică art .43; 
Ordonantă de urgentă pentru modifcarea şi completarea unor abrogă art. 4 a/in. (4) 
acte normative 

respinsă prin L. nr. 9/2013 M. Of. nr. 121/5 mar. 2013 
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10 ;modificări prin L. nr. 261/2009 ' '',M. Of. nr. 493/16 iul. 2009 
Lego privind aprobarea Ordonan(ei de urgentă a Guvernului 
nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrădlor de construcjii 

11 'modificări prin O.U.G. nr. 85/2011   '~, ',M. Of. nr. 716/11 oct. 2011 ~ 
OrdonanSă de urgontă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de constructii 

aprobată cu modiFlcări şi L. nr. 81/2013 M. Of. nr. 199/9 apr. 2013 
complotări prin 

12',modificări prin i. nr.  269/2011 . IM. Of. nr. 870/9 dec. 2011 
~  Logo pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii 

13!completatprin L. nr. .125/2012  . '„M. Of. nr. 486/16iu1.2012 
Lego privind aprobarea Ordonantei Guvemului nr. 6/2010 
pentru mddificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind 
auditul de sigurantă rutieră 

14' mod ificări prin L. nr. 133/2012 ,M. Of. nr. 506/24 iul. 2012
Loge pentru aprobarea Ordonansei de urgentă a Guvernului 
nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 

15 (modificări prin L. nr. 154/2012     '. ~M. Of. nr. 680/1~ oct. 2012 T 
Loge privind regimul infrastructurii reielelor de comunicatii 
electronice 

la data de 17 oct. 2009, aprobă cu 
modificări şi completări O. UG. nr. 
21472008 şi modifică art 2 a/in. (2) şi a/in. 
(2_1), art. 3, art 4lit a) pct. 2, lit c) pct 2 
şi lit e) partea introductivă, art 4 a/in. (2), 
art. 5, art 6 a/in. (1), (II), (4) şi (6), art î 
a/in. (1) lit b), d) şi f, a/in. (1_2), a/in. (3), 
a/in. (9), a/in. (10), a/in. (15_2), a/in. (16), 
a/in. (20) şi a/in. (21), art 9 a/in. (1) parted 
introductivă, art. 11 a/in. (1) lit h), art 24 
a/in. (2), art. 26 a/in. (1) /it. g) şi h) şi a/in. 
(2), art 27 a/in. (4), art. 33 a/in. (1), art 34 
a/in. (1), (3), (4), (6) şi (7), art 35 aim . (2), 
art. 40 a/in. (3), art 42 a/in, (2), art 43, 
art. 45 a/in. (3), a/in. (3_1) şi a/in. (6), 
anexa nr. 1, anexa nr. 2; 
introduce /it al) -a3) la art. 2 a/in. (4), 
a/in. (5) la art. 4, a/in. (3_1), (16_1) şi 
(20_I) la art 7, alin. (‚3,)/a art 8, /it m) la 
art 11 a/in, (1), /it d) la art 24 a/in. (I), 
/it. h_I) la art. 26 a/in. (1), a/in. (11)/a 
art 45, art 471; 
abrogă art 4 /it. Bt art 4 a/in. (4), art 7 
a/in. (1) /it e), art 30_1; 
mnlocuieşte, in tot cuprinsul /egii, sintagma 
"verifrcator tehnic"cu sintagma 
"verificator de proiecte" 

modifcă art. 3 a/in. (1) /it e); 
abrogă art. 4 a/in. (5) 

modifică art. 7 a/in. (9) 

aprobă Cu modificări şi completări O.G. nr. 
672010 şi introduce a/in. (24) la art. 7 

modifică art. 23 a/in. (3) 

'.. modifică art. 4 a/in. (1) /it c) pct. 3 şi a/in. 
(3); 
introduce a/in. (2_I) la art. 4 
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- - 16 `modificări pnn L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 aa data de I februarie 2014, modifică art. 
Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 24, art. 26 aim . (I) lit a) şi b); 
Codul penal abrogă art. 25 

(v. Decizia l.C.C.J. nr. 4/2014- M. Of. nr. 434/13 iun. 2014) 

17 modificări prin L. rtr. 9/2013   : ';M, Of. nr. 121/5 mar. 201$  !respinge O.UG. nr. 228/2008 
Lege privind respingerea Ordonan(ei de urgen(ă a Guvernului 
nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

16 .'modificări prin L. nr. 81/2013 ', M. Of. nr. 199/9 apr: 2013 
Loge pdvind aprobarea Ordcnan(eide urgenfă a Guvernului 
nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construc(ii 

,'' aprobă O. U G. nit 85/2011 şi modifică art. 
4 alin. (2); 
introduce al/n. (6) la art. 4; 
abrogă modificarea referitoare la art. 3 
alin. (1) lit. e) 

19 ,'modificări prim L. nr. 127/2013. ~  i ',M. Of, nr. 246/29 apr. 2013 ..
Loge privind aprobarea Ordonan(ei de urgenfă a Guvernului 
nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

odifică art. 37 alin.(5) 

2o 'modificări prin L. nr. 255/2013 :M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 modifică, la 1 februarie 2014, art. 32 alin. 
Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 pdvind (4); 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi introduce art. 24 1 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziSii — 
procesual penale 

21 ;modificări prin O.U.G. nr. 22/2014 ', ':M. Of, nr. 353/14 mai 2014 '~, modifică art. 26 a1in. (2) 1/niu/a a patra, 
Ordonan(ă de urgen(ă pentru modificarea şi completarea Legii anexa nr. 2; 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcsii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

aprobată cu modificări şi L. nr. 197/2016 M. Of. nr. 874/1 nov. 2016 
completări prin 

introduce art. 7_I, lit. e_I) la art. 26 aim . 
(1) 

22 modificări grin_ _L. nr. 82/2014 :M. Of. nr. 469/26 iun.2014 __ . ,modifică art. 31 
Loge pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucradlor de construcjii 

23 completat prin O.U.G. nr. 41/2015 M. Of. nr. 733/30 sep. 2015 '.. introduce lit a_I) la art. 4 alin. (1) 
Ordonansă de urgensă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare 

aprobată Cu modificări şi L. nr. 112/2016 M. Of. nr. 408/30 mai 2016 
completări prin 

24 modificări prin  O.U.G. nr. 7/2018 : ,M. I  Of nr. 204/18 mar. 2016 ..  ._._ . _ .....-... .__----- 
Ordonan(ă de urgen(ă privind unele măsuri pentru accelerarea 
implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de 
transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 241/2016 M. Of. nr. 974/5 dec. 2016 
completări prin 

modifică art. 29 al/n. (3) şi art. 43 lit. b); . 

introduce lit d_I) la art. 7 al/n. (1), alin. 
(1 _4), (15), (5_1), (5_2), (162)/a art. 7, 
lit c) art. 7 alin. (20), alin. (25) la art. 7, 
al/n. (1_I) şi (3_I) la art 27, a/in. (2_I) şi 
(2_2) la art. 28 
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25 'modificări prin L. nr. 53/2016 _ 
 

'.M._Of, nr. 245/1 apr. 2016 
Loge pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării Iucrărilor de constructii 

2e ;modificări prin L. nr. 148/2016 M. Of. nr. 534/15.itil. 2016 
Logo pentru modificarea şi completarea Legii or. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de constructii 

27' mod ificări prin L. or. 159/2016  M. Of. nr. 559/25 iul. 2016 
Logo privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de 
comunicajii electronice, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării rejelelor de 
comunicatii electronice 

modifică art. 3 a/in. (1) /it, b), art. 4 a/in, 
(1) /it a) pct. 2, art. 4 a/in. (1) partea 
introductivă a /it e), art. 26 a/in. (2) liniuja 
a şaptea, art. 27 a/in. (3) şi (4); 
introduce /it n) /a a/in. (1) a/ art. 26 

modifică art. 6 a/in. (1) partea introductivă, 
art. 6 a/in. (2), art. 43 /it a) şi defrnijia 
„construcjii speciale" de la anexa nr. 2; 

introduce a/in, (3) la art. 1, a/in. (2_I) şi 
(3_I) la art. 6, a/in. (13_1) şi (21_1) /a art 
7, lit. b_I) /a art. 7 a/in. (20), a/in. (21_1) 
/a art. 7 şi a/in. (2_I)-(2_3) la art. 11 

;modifică art. /i a/in. (2); 
introduce a/in. (3_I) la art. 2, art 7_2; 
completează anexa nr. 2 

28 Imodificări prin L. or. 197/2016   M. Of, nr. 874/1 nov. 2016 
Logo privind aprobarea Ordonan(ei de urgen(ă a Guvernului 
nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii or. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcSii 

modifică art. 3 a/in, (1) /it b), art. 4 a/in. 
(1) /it. c) şi art. 6 a/in. (6) /it c), art 7_l, 
art. 26 a/in. (1) /it e_/), art. 26 a/in. (2) 
/iniujaapatra, art. 37 a/in. (5); 
modifică şi completează anexa nr. 2; 

introduce a/in. (1_2) la art. 6 şi a/in. (1_6) 
la art. 7, /it n) la art. 11 a/in. (1), a/in. 
(2_1) şi (2_2) /a art. 37, a/in. (6) la art. 37, 
a/in. (2) la art. 41, 

abrogă art. 4 a/in. (2) şi (3) 

20 completat.prin_ _ O.U.G. or. 83/2016 M. Of. nr. 964/29 nov. 2016 'introduce a/in. (15_4,) la art. 7 
Ordonantă de urgen(ă privind oriole măsuri de eficientizare a 
implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele 
măsuri 1n domeniul transporturilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 205/2019 M. Of. or. 910/11 nov. 2019 
completări prin 

30 jmodificări prin L. or. 241/2016 ': . !M. Of. or. 974/6 dec. 2016. ; aprobă cu modificări şi cornpletări O.U.G. 
Logo pentru aprobarea Ordonansei de urgensă a Guvernului nr. 7/2016 şi modifică art. 7 a/in. (1_4) 
or. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea 
implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de 
transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 
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31 modificări pnn O.U . nr. 1.G 00/2016 M. Of. nr. 1052/27 dec. 2016 
Ordonansă de urgenjă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executSrii 
lucrărilor de construcjii 

modifică art. 2 aim . (2_I), art. 2 a/in. (4) 
partea introductivă, art. 2 a/in. (4) lit. a_1), 
art. 3 a/in. (1) /it c), art. 3 a/in. (2), art. 4 
a/in. (I) lit a), art. 4 a/in. (1) lit e) pct. 2, 

respinsă prin L. nr. 86/2017 art. 7 a/in. (1) lit c), d) şiJ,), art. 7 a/in. M. Of. nr. 313/2 mai 2017 

32 Imodificări prin ~  L. nr. 86/2017 '. M. Of. nr. 313/2 mei 2017 
__ -_ --- - - -- _- _ 
Lege privind respingerea Ordonanjei de urgensă a Guvernului 
nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
350/2001 pdvind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum 
şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcjii 

(2) - (5), (5_I), (8) şi (21), art. 7 a/in. (20), 
art. 11 a/in. (1) /it m), art. 11 a/in. (2), art. 
11 a/in. (3), art. 12 a/in. (1), art. 26 a/in. 
(1), art. 27 a/in. (2) - (4), art. 29 alin. (1) şi 
(2), art. 31, art. 37 a/in. (4), art 47; 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1; 

introduce /it a_4) la art. 2 a/in. (4), a/in. 
(1_I) şi (1 2) la art. 5, a/in. (3_2) la art. 6, 
a/in. (5_3) la art. 7, a/in. (8_I) la art 7, 
a/in. (20_2) - (20_5) la art 7, art. 7_3, lit 
o) la art. 11 a/in. (1), a/in. (2_4) - (2_6) la 
art. 11, a/in. (4) şi (5) fa art. 23, a/in. (4_I.) 
la art. 27, a/in. (2_1) /a art. 29, a/in. (1_I) 
la art. 37, anexa nr. 3; 

abrogă art. 7 a/in. (20_1), art. 8 a/in. (3), 
art. 26 a/in. (2) ; 

denumirea „Ministerul Dezvo/tării, 
Lucrări/or Pub/ice şi Locuinlelor" se 
fnlocuieşte cu denumirea „Ministeru/ 
Dezvoltării Regiona/e şi Administrajiei 
Pub/ice ' ; 

sintagma„arhitect-şefse înlocuieşte cu 
sintagma,, arhitect-şef/urbanist-şef ', 
sintagma „ documentajie tehnica - D T." 
se fnlocuieşte cu sintagma „proiectpentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construire/desfttnlare 

espinge O. U.G. nr. 100/2016 

33 ,modificări prin   O.U.G. nr. 40/2017 '~, ;M, Of. nr. 440/14 iun. 2017  ', modifică art. 4 a/in. (1) /it c) şi d) 
Ordonan(ă de urgen(ă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
con struc(ii 

aprobată Cu modifcări prin L. nr. 273/2017 M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017 

34 modifcări prin L. nr. 147/2017  M. Of. nr. 491/28 jun. 2017 , '~~.modifică anexa nr. 2 
Loge pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construc(ii 
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35 Imodificări prin L. nr. 273/2017 ~~~.M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017 
---- `- - ----- 
Lege privind aprobarea Ordonan(ei de urgen(ă a Guvernului 
nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
constructii 

modifică art. 4 a/in. (1) /it c) şi d), art 7 
a/in. (5) şi (8), anexa nr. 2; 

introduce /it. o) la art. 11 aim . (1), a/in. 
(2_4) la art. 11 

_ - -- - -- 36 completat prin O.U.G. nr. 84/2018 M. Of. nr. 795/18 sep. 2018 in 
ordonanSă de urgenjă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul construcsiilcr 

aprobată Cu modificări prin L. nr. 17/2019 M. Of. nr. 33/11 ian. 2019 

37 modificăriprin 

oduce a/in. (23)/a art 37 

L. nr. 292/2018 M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018 abrogă art. 8 a/in. (3) 
Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului 

38 modificări prin 

39 'modificări prin 

L. nr. 117/2019  , MO f. nr. 509/24 iun. 2019 '~, modifrcă art. 39; .. . .. - -__ -_---- 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii or. 50/1991 introduce /it. p) /a art. 11 a/in. (1) 
privind autorizarea executării lucrărilor de construc(ii 

L. nr. 193/2019 M.  Of. or. 873/30 oct. 2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcsii 

40'modificări prin L. or. 7/2020  . M, Of.. or. 8/8 ian. 2020 . 
Loge pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea tn constructii şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcjii 

'''.. modifică art. 6 a/in. (1) lit c), art. 6 a/in. 
(2) şi (2_I), art. 7 a/in. (I) partea 
introductivă, art 7 a/in. (1) lit b) şi j), a/in. 
(1_6), a/in. (3), a/in. (6), a/in. (7), a/in. 
(16), a/in. (20) /it. b), art. 10, art. 11, art. 
12 a/in. (1), art 14, art. 26 a/in. (1) /it 
hi), art 26 a/in. (2) liniu/e% a treia şi a 
şasea, art. 30, art. 38 a/in. (2) şi art. 45 
a/in. (1_1); 
introduce a/in, (2_I) - (23)/a art 5, a/in. 
(4) la art. 5, art. 5_1, /it c_I) la art. 6 a/in. 
(1), a/in. (2_2) şi (2_3) la art. 6, a/in. (7) la 
art 6, a/in. (3_2) - (3_4) la art 7, a/in. 
(6_I) şi (6_2) la art 7, art (7_I) şi (7_2) la 
art. 7, a/in. (16_3) - (16- 5) la art. 7, /it. 
b_2) şi b_3) la art. 7 a/in. (20), a/in. 
(20_2) - (20_7) la art. 7, a/in. (212)/a art. 
7, a/in. (4) la art. 8, art. 11_I, art 15_I, /it 
h_2) la art 26 a/in. (1), /it o) /a art. 26 
a/in. (1), a/in. (‚12,) - (14)/a art. 45 şi 
a/in. (7) la art. 45 

modifică art. 3 a/in. (1) /it c), art. 4 a/in. 
(1) /it d), art. 6 a/in. (1) /it c), art. 7 a/in. 
(1) partea introductivă, art. 7 a/in. (164,) 
şi a/in. (20) /it a), art. 12 a/in. (1), art 26 
a/in. (1) /it b) şi a/in. (2) /iniuţa a patra, 
art. 27 a/in. (3) şi (4), art. 37 a/in. (6) şi art 
45 a/in. (1) şi (1_3); 
introduce a/in. (1 _1) la art. 1, /it c_I) la 
art. 7 a/in. (1), /it d) -, fl la art 11 a/in. (7) 
şi a/in. (1_5) - (1_15) la art. 45; 
abrogă art. 11 a/in. (1) /it l) şi m) 
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41 'modificări prin L, nr. 121/2020 jM. Of. nr. 610/10 iul. 2020 - . -. .  i _ 
Lege pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construc(ii 

42!modificări prin L. nr. 149/2020  M. áf. nr. 658/24 iu1.2020' 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcjii 

modifică art. 11 aIin. (3) 

• modi/iică anexa nr. 1; 
introduce alin. (20_8) la art. 7; 
completează anexa nr. 2 

43 modificări. prin L._nr. 171/2020   -. ',M. Of. nr. 730/12 aug.  2020 '~.modifică art. 24 lit a) şi art. 26 alin. (1) lit. 
Lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea a) şi b) 
executării lucrărilor de construc)ii 
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