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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru completarea art.23 din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii

Analizând propunerea legislativă pentru completarea art.23 

din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii (b44/l8.02.2021), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/858/22.02.2021 şi înregistrată la 

Consiliul Legislativ cu nr.D 100/23.02.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
în temeiul arL2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi ai art46(2) 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri;
1. Propunerea legislativă vizează completarea art.23 din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou 

alineat prin care se instituie o excepţie de la regula prevăzută la alin.(2) 

al aceluiaşi articol, potrivit căreia ,,pot fi introduse în intravilanul 

localităţilor şi unele terenuri din extravilan, numai în condiţii 

temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale'‘\
Menţionăm că, deşi Legea nr.50/1991 este o lege organică, prin 

conţinutul său normativ, prezenta propunere face parte din categoria 

legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din 

Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
2. Semnalăm faptul că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul 

Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor 

legislative preconizate.
3. Ca observaţie generală, precizăm că Expunerea de motive 

nu respectă structura instrumentului de prezentare şi motivare, 
prevăzută la art.31 din Legea nr.24/2000, şi nu prezintă în mod 

sistematizat motivul emiterii actului normativ, în special, principiile 

de bază şi finalitatea reglementării propuse.
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De asemenea, Expunerea de motive este redactată într-o 

manieră succintă, improprie instrumentelor de prezentare şi motivare, 
enumerând doar anumite insuficiente ale actului normativ ce face 

obiectul prezentei propuneri, fără a ţine seama de cerinţele prevăzute 

la art.32 alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora ,,Documentele de motivare se 

redactează într-un stil explicativ, clar, folosindu-se terminologia 

proiectului de act normativ pe care îl prezintă. ”
Totodată, menţionăm că nu există referiri la impactul 

socioeconomic, la impactul asupra sistemului juridic, cu sublinierea 

implicaţiilor asupra legislaţiei în vigoare şi nici la consultările derulate 

în vederea elaborării prezentei propuneri, respectiv modificările 

instituţionale pe care le presupune aplicarea noului act normativ.
Astfel, din redactarea Expunerii de motive nu reiese că soluţiile 

preconizate au fost precedate de o temeinică fundamentare, luându-se 

în considerare interesul social, politica legislativă a statului român şi 
cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne, aşa cum 

prevede art.6 din Legea nr,24/2000.
In sprijinul celor de mai sus, semnalăm şi Decizia Curţii 

Constituţionale nr.682/2012', în care aceasta a constatat că dispoziţiile art.6 

din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentm 

elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
instituie obligaţia fundamentării actelor normative. Potrivit alin,(l) al art.6 

din Legea nr.24/2000, soluţiile pe care proiectul de act normativ le cuprinde 

.,.] „trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare 

interesul social, politica legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu 

ansamblul reglementărilor interne şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu 

legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este 

parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omuluf\ 

iar, potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, .pentru fundamentarea noii 

reglementări se va porni de la dezideratele sociale prezente şi de 

perspectivă, precum şi de la insuficienţele legislaţiei în vigoard\
De asemenea, pentru respectarea uzanţelor de tehnică legislativă, 

sugerăm ca, la primul paragraf al acesteia, după titlul Legii 

nr.50/1991 să se insereze sintagma „republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare”, iar la cel de-al doilea paragraf să se 

renunţe la folosirea parantezelor.

1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 11 iulie 2012
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In concluzie, se impune revederea şi completarea Expunerii de 

motive, astfel încât aceasta să răspundă cerinţelor evidenţiate mai sus.
4. Semnalăm că între anii 2016 şi 2017, art.23 din actul 

normativ de bază cuprindea cinci alineate. Alin.(4) şi alin.(5) ale 

acestuia au fost eliminate, ca urmare a respingerii Ordonanţei de 

urgenţă nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a 

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, prin Legea nr.86/2017, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.313 din 2 mai 2017.

A

In considerarea observaţiei de mai sus, propunem ca la actualul 

articol unic, partea introductivă să fie reformulată, astfel:
„După alineatul (5) al articolului 23 din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.933 din 

13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se 

introduce un nou alineat, alin.(6), cu următorul cuprins:”.
Pe cale de consecinţă, textul propus de iniţiator pentru alm.(4) va 

fi redat ca alin.(6), urmând ca printr-o nouă dispoziţie de republicare 

să se renumeroteze articolele actului normativ de bază.
5. Având în vedere numeroasele intervenţii legislative pe care le-a 

suferit Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru respectarea prevederilor art.70 alin.(l) din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem inserarea unui articol distinct, marcat ca art.II, cu 

următorul cuprins:
„Art.IL Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.933 din 13 octombrie 2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările 

aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea 1, dându-se textelor o nouă numerotare.”
Prin urmare, actualul „Articol unic” va deveni „Art.1”.

Bucureşti
Nr.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

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

{V. D.C.S.J. nr. VII/2000 (art. 23. 26. 30) ■ M. Of. nr. 84/19 feb. 2001)

M. Of. nr. 933/13 oct. 2004 
Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

1 republicare cu 
renumerotare

2 modificări prin O.U.G. nr. 122/2004 M. Of. nr. 1152/6 dec. 2004
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii

aprobată cu modificări şi L. nr. 119/2005 
completări prin

modifică art. 4

M. Of. nr. 412/16 mai 2005

M. Of. nr. 412/16 mai 2005
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

3 modificări prin L. nr. 119/2005 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. !22/2004 şi modifică art. 4 Ut. a) pct. 2, 
ari. 4 Ut. c) pct. 2, art. 4 Ut. d), art. 4 Ut. e) 
pct. 2. art. 4 lit.f) pct. 2. art. 7 alin. (9) şi 
(10). art. 12 alin. (2), art. 45 alin. (3); 
introduce pct. 3 la Ut. c) a art. 4. pct. 3 la 

Ut. j) a art. 4

* modificări prin L. nr. 52/2006 M. Of. nr. 238/16 mar. 2006
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică art. 4 Ut. c) pct. 3. aii. 10 Ui. a), 
an. 15 lit.J), art. 26 alin. (2), ari. 34 alin. 
(6). ari. 37 alin. (2), art. 45 alin. (6); 
introduce alin. (3) la art. 5; 
abrogă art. 46

5 modificări prin L. nr. 376/2006 M. Of. nr. 846/13 oct. 2006
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică art.24 aUn.(J) Ut.h) , art.27 
aUn.(l) şi (5), art.32 alin.(4), art.33

M. Of. nr. 303/7 mai 2007
Lege pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

6 modificări prin L. nr. 117/2007 modifică art. II alin. (!) Ut. b)

M. Of. nr. 371/15 mai 2008
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

2 modificări prin L. nr. 101/2008 modifică art. 4 lit.J) pct.3;

introduce pct. 4 la art.4 lit.J), alin. (I_I) 
la aii. 7. Ut. d_I) la art.10
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modificări prin O.U.G. nr. 214/2008 M. Of. nr. 847/16 dec. 20088 la data de 14 feb. 2009, modifică art. 1 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi compietarea Legii alin. (1), art. 2 alin. (1) şi (2), modifică art.

3 partea introductivă şi lit. a), b), c), e) şi 
f), art. 5, art. 6 alin. (1). ari. 6 alin. (4), art. 
7 alin. (l), (2), (Î4). (15) şi (16). art. 9 alin. 
(l) partea introductivă, art. 11 alin. (1) 
partea introductivă şi lit. h), art. 22, art. 26 
alin. (1) lit. b) şi h), art. 27 alin. (3). art. 42 
alin. (2), anexele nr. 1 şi 2;

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrăriiorde 
construcţii

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

introduce alin. (2_1) la art. 2, alin. (2), (3) 
şi (4) la art. 4. alin. (l_l) la art. 6, art. 6_1, 
alin. (l_2), (IJ). (2J). (2J), (2J), 
(15J). (Î5_2). (Î5J), (21). (22) şi (23) la 
ari. 7, alin. (6) la ari. 26, ari. 30_1, art.
43 1, art. 43_2, alin. (3_1) la art. 45;

abrogă art. 10 lit. c). art. 26 alin. (1) lit. 
m), art. 27 alin. (6), art. 45 alin. (1) lit. b);

înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, termenul 
"Proiect", din sintagmele "Proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii", "Proiect de organizare a 
execuţiei lucrărilor" şi "Proiectpentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
desfiinţare", cu termenul "Documentaţie 
tehnică - D.T.", abrevierile "P.A. C. ", 
'P.O.E."şi 'P.A.D."cu abrevierile 
"D.T.A.C.", "D.TO.E."şi "D.T.A.D.", 
sintagma "oficiul judeţean de cadastru, 
geodezie şi cartografie” cu sintagma 
"oficiul de cadastm şi publicitate 
imobiliară teritorial"

9 modificări prin O.U.G. nr. 228/2008 M. Of. nr. 3/5 ian. 2009 modifică art. 43;
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor abrogă art. 4 alin. (4) 
acte normative

respinsă prin L.nr. 9/2013 M. Of. nr. 121/5 mar. 2013
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modificări prin L. nr. 261/2009 M. Of. nr. 493/16 iul. 2009 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

la data de 17 oct. 2009, aprobă cu 
modificări şi completări O. U. G. nr. 
214/2008 şi modifică art. 2 alin. (2) şi alin. 
(2_J), art. 3. art. 4 Ut. a) pct. 2, Ut. c) pct. 2 
şi Ut. e) partea introductivă, art. 4 alin. (2), 
art. 5, art. 6 alin. (l), (I_l), (4) şi (6), art. '/ 
alin. (1) Ut. b), d) şi f, alin. (l__2), alin. (3), 
alin. (9). alin. (10), alin. (15__2), alin. (16), 
alin. (20) şi alin. (21), ari. 9 alin. (1) partea 
introductivă, art. 11 alin. (1) Ut. h), art. 24 
alin. (2), art. 26 alin. (l) Ut. g) şi h) şi alin. 
(2), art. 27 alin. (4), art. 33 alin. (1). art. 34 
alin. (1), (3), (4), (6) şi (7), art. 35 alin. (2), 
art. 40 alin. (3), art. 42 alin. (2), art. 43. 
art. 45 alin. (3), alin. (3_}) şi alin. (6), 
anexa nr. 1, anexa nr. 2; 
introduce Ut. a_l)-a_3) la art. 2 alin. (4), 
alin. (5) la art. 4, alin. (3__l), (16_1) şi 
(20_1) la art. 7, alin. (3) la art. 8, Ut. m) la 
art. 11 alin. (1), Ut. d) la art. 24 alin. (1),
Ut. h_l) la art. 26 alin. (1), alin. (l_l) la 
art. 45, art. 47_1;
abrogă art. 4 Ut.f),art. 4 alin. (4), art. 7 
alin. (1) Ut. e), art. SO I; 
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma 
"verificator tehnic" cu sintagma 
"verificator de proiecte"

M. Of. nr. 716/11 oct. 2011modificări prin O.U.G. nr. 85/2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

aprobată cu modificări şi L. nr. 81/2013 
completări prin

modifică art. 3 alin. (1) Ut. e); 
abrogă art. 4 alin. (5)

M. Of. nr. 199/9 apr. 2013

L. nr. 269/2011 M. Of. nr. 870/9 dec. 2011modificări prin modifică art. 7 alin. (9)
Lege pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

M. Of. nr. 486/16 iul. 2012completat prin L nr. 125/2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind 
auditul de siguranţă rutieră

aprobă cu modificări şi completări O. G. nr. 
6/2010 şi introduce alin. (24) la art. 7

L. nr. 133/2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

M. Of. nr. 506/24 iul. 2012modificări prin modifică art. 23 alin. (3)

M. Of. nr. 680/1 oct. 201216 modificări prin L. nr. 154/2012 modifică art. 4 alin. (1) Ut. c) pct. 3 şi alin.
(3);Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 

electronice introduce alin. (2_1) la art. 4
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16 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

la data de 1 februarie 2014, modifică art. 
24, art. 26 alin. (1) Ut. a) şi b); 
abrogă art. 25

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

17 modificări prin L. nr. 9/2013 M. Of. nr. 121/5 mar. 2013 respinge O. U. (3. nr. 228/2008
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 228/2008 pentru modificarea ş; completarea unor acte 
normative

M. Of. nr. 199/9 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

18 modificări prin L.nr. 81/2013 aprobă O.V.G. nr. 85/2011 şi modifică art. 
4 alin. (2);
introduce alin. (6) la art. 4;
abrogă modificarea referitoare la art. 3
alin. (î) Ut. e)

M. Of. nr. 246/29 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

18 modificări prin L. nr. 127/2013 modifică art. 37 alin.(5)

20 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

modifică, la 1 februarie 2014, art. 32 alin.
(4);
introduce art. 24 1

21 modificări prin O.U.G. nr. 22/2014 M. Of. nr. 353/14 mai 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii anexa nr. 2; 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

aprobată cu modificări şi L.nr. 197/2016 
completări prin

modifică art. 26 alin. (2) Uniuţa a patra,

introduce art. 7_1, Ut. e_l) la art. 26 alin.
O)M. Of. nr. 874/1 nov. 2016

22 modificări prin L. nr. 82/2014
Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

M. Of. nr. 469/26 iun. 2014 modifică art. 31

M. Of. nr. 733/30 sep. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 112/2016 
completări prin

23 completat prin O.U.G. nr. 41/2015 introduce Ut. a_l) la art. 4 alin. (1)

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

M. Of. nr. 204/18 mar. 20162‘‘modificări prin O.U.G. nr. 7/2016 modifică art. 29 alin. (3) şi art. 43 Ut. b);
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru accelerarea
implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de introduce Ut. d 1) la art. 7 alin. (1), alin. 
transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor “
acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 241/2016 
completări prin

(]_4). (}_5), (5J),(5_2). (16J) la art. 7, 
Ut. c) art. 7 alin. (20), alin. (25) la art. 7, 
alin. (}_l) şi (3_l) la art. 27. alin. (2__1) şi 
(2_2) la art. 28

M. Of. nr. 974/6 dec. 2016
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M. Of. nr. 245/1 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

25 modificări prin L, nr. 53/2016 modifică art. 3 alin. (I) Ut. b), art. 4 alin. 
(1) Ut. a) pct. 2. art. 4 alin. (1) partea 
introductivă a Ut. e), art. 26 alin. (2) liniuţa 
a şaptea, art. 27 alin. (3) şi (4); 
introduce Ut. n) la alin. (I) al art. 26

M. Of. nr. 534/15 iul. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrăriior de construcţii

26 modificări prin L. nr. 148/2016 modifică art. 6 alin. (1) partea introductivă, 
art. 6 alin. (2), art. 43 Ut. a) şi definiţia 
„construcţii speciale” de la anexa nr. 2;

introduce alin. (3) la art. 1, alin. (2_1) şi 
(3_î) la art. 6, alin. (Î3_l) şi (21__1) la art. 
7, Ut. b_J) la art. 7 alin. (20), alin. (21J) 
la art. 7 şi alin. (2_î)-(2_3) la art. 11

M. Of. nr. 559/25 iul. 20162r modificări prin L. nr. 159/2016 modifică art. îl alin. (2): 
introduce alin.(3_}) la art. 2, art. 7_2; 
completează anexa nr. 2

Lege privind regimui infrastructurii fizice a reţeleior de 
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de 
comunicaţii electronice

26 modificări prin L. nr. 197/2016 M. Of. nr. 874/1 nov. 2016 modifică art. 3 alin. (1) Ut. b), art. 4 alin. 
(1) Ut. c) şi art. 6 alin. (6) Ut. c), art. 7__l, 
art. 26 alin. (!) Ut. e_l), art. 26 alin. (2) 
liniuţa a patra, art. 37 alin. (5); 
modifică şi completează anexa nr. 2;

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

introduce alin. (î_2) la art. 6 şi alin. (I_6) 
la art. 7, Ut. n) la art. // alin. (1), alin. 
(2_1) şi (2_2) la art. 37, alin. (6) la art. 37, 
alin. (2) la art. 41,

abrogă art. 4 alin. (2) şi (3)

M. Of. nr. 964/29 nov. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de eficientizare a 
implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele 
măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 205/2019 
completări prin

29 completat prin O.U.G. nr. 83/2016 introduce alin. (Î5_4) la ari. 7

M. Of. nr. 910/11 nov. 2019

M. Of. nr. 974/6 dec. 2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea 
implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de 
transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 7/2016 şi modifică art. 7 alin. (î_4)

30 modificări prin L. nr. 241/2016
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31 modificări prin O.U.G. nr. 100/2016 M. Of. nr. 1052/27 dec. 2016 modifică art. 2 alin. (2J). art. 2 alin. (4) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii partea introductivă, art. 2 alin. (4) Ut. a_l), 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii

art. 3 alin. (1) Ut. c), art. 3 alin. (2), art. 4 
alin. (1) Ut. a), art. 4 alin. (1) Ut. e) pct. 2, 
art. 7 alin. (J) Ut. c), d) şi J), art. 7 alin.
(2) - (5), (5J). (8) şi (21), art. 7 alin. (20), 
art. II alin. (I) Ut. m), art. II alin. (2), art. 
II alin. (3), art. 12 alin. (I), art. 26 alin.
(1) , art. 27 alin. (2) - (4), art. 29 alin. (I) şi
(2) , art. 31, art. 37 alin. (4), art. 47; 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. I;

respinsă prin L.nr. 86/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017

introduce Ut. a_4) la art. 2 alin. (4), alin. 
(I_î) şi (I_2) la art. 5, alin. (3_2) la art. 6, 
alin. (5_3) la art. 7, alin. (8_J) la art. 7, 
alin. (20_2) - (20_5) la art. 7, art. 7_3, Ut. 
o) la art. 11 alin. (I), alin. (2_4) - (2_6) la 
art. 11, alin. (4) şi (5) la art. 23, alin. (4_I) 
ta art. 27, alin. (2_1) la art. 29. alin. (I_I) 
la art. 37, anexa nr. 3;

abrogă art. 7 alin. (20_I), art. 8 alin. (3), 
art. 26 alin. (2);

denumirea „Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor ” se 
înlocuieşte cu denumirea „Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice

sintagma „arhitect-şefse înlocuieşte cu 
sintagma „ arhitect-şef/urhanist-şef", 
sintagma „documentaţie tehnica — D T." 
se înlocuieşte cu sintagma „proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construire/desfiinţare

L. nr. 86/2017
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2016 pentru modificarea şi compielarea Legii nr, 
350/2001 privind amenajarea teritoriuiui şi urbanismul, precum 
şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii

M. Of. nr. 313/2 mai 201732 modificări prin respinge O.U.G. nr. 100/2016

33 modificări prin O.U.G. nr. 40/2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilorde 
construcţii

aprobată cu modificări prin L. nr. 273/2017

M. Of. nr. 440/14 iun. 2017 modifică art. 4 alin. (1) Ut. c) şi d)

M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017

M. Of. nr. 491/28 iun. 201734 modificări prin L. nr. 147/2017 modifică anexa nr. 2
Lege pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
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35 modificări prin L. nr. 273/2017 M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şl d) din 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii

modifica art. 4 alin. (1) lit. c) şi d), art. 7 
alin. (5) şi (8), anexa nr. 2;

introduce Ut. o) la art. JJ alin. (J), alin. 
(2_4) la art. 11

M. Of. nr. 795/18 sep. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul construcţiilor 

aprobată cu modificări prin L. nr. 17/2019

O.U.G. nr. 84/201835 completat prin introduce alin. (2_3) la art. 37

M. Of. nr. 33/11 lan. 2019

37 modificări prin L. nr. 292/2018 M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018
Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului

abrogă art. 8 alin. (3)

M. Of. nr. 509/24 iun. 201938 modificări prin L. nr. 117/2019
Lege pentru modificarea şl completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică art. 39;
introduce lit. p) la art. 11 alin. (1)

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

39 modificări prin L. nr. 193/2019 modifică art. 6 alin. (1) lit. c), ari. 6 alin.
(2) şi (2_l), art. 7 alin. (!) partea 
introductivă, art. 7 alin. (1) lit. h) şiJ), alin. 
(1_6). alin. (3), alin. (6), alin. (7), alin.
(16). alin. (20) lit. b). art. 10. art. 11, art.
12 alin. (1). aii, 14, art. 26 alin. (1) lit. 
h^l). art. 26 alin. (2) liniuţele a treia şi a 
şa.^ea. ari. 30, art. 38 alin. (2) şi art. 45 
alin. (1_1);
introduce alin. (2_l) - (2_3) la art. 5, alin. 
(4) la art. 5. art. 5_1. lit. c_l) la art. 6 alin. 
(I), alin. (2_2) şi (2_3) la art. 6, alin. (7) la 
art. 6, alin. (3_2) - (3_4) la art. 7, alin. 
(6_1) şi (6_2) la art. 7, art. (7_1) şi (7_2) la 
ari. 7, alin. (16^3) - (16_5) la art. 7, Ut. 
b 2) şi b_3) la art. 7 alin. (20). alin.
(20_2) - (20 J) la art. 7. alin. (21_2) la art. 
7. alin. (4) la art. 8, art. 11 _1, art. 15_1. lit. 
b^2) la art. 26 alin. (1), Ui. o) la art. 26 
alin. (1), alin. (l_2) - (1_4) la art. 45 şi 
alin. (7) la ari. 45

^0 modificări prin L. nr. 7/2020 M. Of. nr. 8/8 ian. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii

modifică art. 3 alin. (1) lit. c), ari. 4 alin.
(I) lit. d). art. 6 alin. (1) lit. c). art. 7 alin. 
(!) partea introductivă, art. 7 alin. (16_4) 
şi alin. (20) lit. a), art. 12 alin. (1). art. 26 
alin. (I) lit. b) şi alin. (2) liniufa a patra, 
art. 27 alin. (3) şi (4), art. 37 alin. (6) şi art. 
45 alin. (1) şi (IJ);
introduce alin. (1_1) la art. 1, lit. c__l) la 
art. 7 alin. (1), Ut. d) ~j) la art. 11 alin. (7) 
şi alin. (1_5) - (1_15) la art. 45; 
abrogă art. 11 alin. (1) lit. l) şi m)
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'‘^imodificări prin L. nr. 121/2020 M. Of. nr. 610/10 iul. 2020 
Lege pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică art. 11 alin. (3)

'‘2 modificări prin L, nr. 149/2020 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 modifică anexa nr. 1; 
introduce alin. (20_8) la art. 7; 
completează anexa nr. 2

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

. M.Of.nr. 730/12 aug. 2020
Lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii

'*3 modificări prin L. nr. 171/2020 modifică art. 24 lit. a) şi art. 26 alin. (1) Ut. 
a) şi b)
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