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Parlamentul Romaniei

Senat

CAMERA DEPUTATILOR*SENAT

Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Articolul 1: La art. 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii, republicata in Monitoml Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa 
alineatul (6) se introduce un alineat nou, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

“(7) Prin derogare de la prevederile legii

se permite utilizarea constructiilor neautorizate cu destinatia de locuinte 
colective care sunt date in folosinta
se permite punerea in functiune a bransamentelor la utilitatile edilitare prin 
fumizarea de utilitati urbane la acestea, pe o perioada de timp limitata, 
respectiv pana cand autoritatea administratiei publice competenta sa emita 
autorizatia de construire, finalizeaza procedura de analiza a modului in care 
constructiile corespund reglementarilor din documentatiile de urbanism 
aprobate pentru zona de amplasament, dar nu mai mult de 6 luni de la 
momentul constatarii utilizarii de catre organele de control abilitate.



Utilizarea este permisa doar in cazul in care organele de control abilitate 
constata ca locatarii fac parte din urmatoarele categorii: cumparatori de buna 
credinta sau detinatori ai unor drepturi reale asupra constructiilor respective 
pe care le utilizeaza drept locuinta si care se afla in situatii de vulnerabilitate 
generate de neindeplinirea de catre constructor a obligatiilor privind 
autorizarea iniobilului.“

Articolul 2: Art 26, lit. c se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

“c) aprobarea fumizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de 
bransamente si racorduri la retele pentru constructs noi neautorizate, cu exceptia 
situatiei prev^ute la art* 37, alin (7)

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor 
art. 75 §i ale art. 76 alin. (1) din Constitu^ia Romaniei, republicata.
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