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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructs 

republicata in Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu 

modificarile si completarile ulterioare

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructs 

republicata in Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu 

modificarile si completarile ulterioare (b 105/24.03.2021), transmisa 

de Secretaml General al Senatului cu adresanr.XXXVl727/29.03.2021 

si inregistrata la Consiliul Legislativ cu nr.D224/30.03.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i flinctionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii §i propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect modificarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construc|ii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul 

incriminarii executarii fara autorizatie de construire sau de desfiintare 

ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrarilor prevazute la art.3 

alin.(l) lit.c), e) si g) din actul normativ de baza.
Prin con^inutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) 

lit.h) din Constitulia Romaniei, republicata, iar in aplicarea dispoziliilor 

art.75 alin.(l) din Legea fundamentals, prima Camera sesizata este 

Senatul.



2. Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunfa asupra oportunitatii solu^iilor legislative 

preconizate.
3. Pentru respectarea normelor de tehnica legislative, din titlu 

trebuie eliminate expresia „republicate in Monitorul Oficial al 
Romaniei, nr.933 din 13 octombrie 2004 cu modificerile si completdrile 

ulterioare”.
4. La pct.l, avand in vedere ce art.24 nu este structural in mai 

multe alineate, din cuprinsul pertii dispozitive trebuie eliminate 

expresia „alineatul (1)”.
A

In plus, avand in vedere ce interventiile propuse prin proiect sunt 

numai de natura modificerii, potrivit uzantei in redactarea actelor 

normative, din text trebuie eliminate si sintagma „se modifice si”.
Pe cale de consecinte, partea dispozitiva a pct.l trebuie 

reformulate, astfel:
„1. La articolul 24, litera a) va avea urmetorul cuprins:”.

5. La pct.2, pentru respectarea normelor de tehnice legislative, 
partea dispozitiva trebuie reformulate, astfel:

„2. La articolul 26 alineatul (1), literele a) si b) vor avea
urmetorul cuprins:”.

6. La art.2, in cuprinsul textului propus pentru art.26 alin.(l) 

lit.a), pentru corectitudinea normei de trimitere, expresia „lucrerilor 

prevezute la art.3” trebuie inlocuite cu sintagma „lucrerilor prevezute 

laart.3 alin.(l)”.
Observatia este valabiie si pentru lit.b).
7. La pct.2, semnaiem ce textul propus pentru art.26 alin.(l) lit.b), 

spre deosebire de textul aflat in prezent in vigoare, nu mai prevede drept 

contraventie fapta constand in continuarea executerii lucrdrilor 

autorizate fare solicitarea unei noi autorizatii de construire in situatiile 

prevezute la art. 7 alin. (15), de cetre investitor si executant.
Fere a ne pronunta asupra oportunitetii solutiei legislative 

propuse, precizem ce, in aplicarea dispozitiilor art.6 alin.(l) din Legea 

nr.24/2000, republicate, cu modificerile si completerile ulterioare, 
Expunerea de motive trebuie completate cu precizeri referitoare la 

fundamentarea solutiei legislative preconizate.
8. Avand in vedere multiplele interventii legislative suferite de 

Legea nr. 50/1991, apreciem ca fiind necesare introducerea unui articol 

final, continand dispozitia de republicare, dupe cum urmeaze:
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„Art.II. - Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constmctii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.93 3 din 13 octombrie 1991, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor 

0 noua numerotare.”
In aeeasta situatie, articolul unic va deveni art. I.
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