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Comisia pentru administraţie publică
Nr. XXX/204/13.09.2022

RAPORT

asupra Propunerii legisiative pentru modificarea alineatului (15 indice 1) 

al articolului 7 punctul (3) litera c) din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii

(L417/2022)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia 

pentru administraţie publică prin adresa nr. L417/2022 din data de 27.06.2022, a fost 

sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, 

asupra Propunerii iegislative pentru modificarea alineatului (15 indice 1) al articolului 

7 punctul (3) litera c) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, iniţiată de Boancă Rodica - senator AUR; Cătană Gheorgbe-Adrian - senator AUR; 

Cioromelea Valentin-Rică - senator AUR; Cosma Dorinei - senator AUR; Costea Adrian - 

senator AUR; Dăneasă Mircea - senator AUR; Mateescu Sorin-Cristian - senator AUR; Târziu 

Claudiu-Richard - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe - deputat AUR; Axinia Adrian- 

George - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin - deputat AUR; Enachi Raisa - deputat AUR; Focşa 

Dumitru-Viorel - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicenţiu - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus 

- deputat AUR; Nagy Vasile - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin - deputat AUR; Scripnic 

Liban - deputat AUR; Şerban Gianina - deputat AUR; Simion George-Nicolae - deputat AUR; 

Stoica Ciprian-Titi - deputat AUR; Suciu Sebastian-llie - deputat AUR; Tanasă Dan - deputat 

AUR.

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea alineatului (IS^) al art. 7 pct. (3) lit.c] 

al actului normativ vizat prin prezentul proiect, prin simplificarea documentaţiei tehnice 

necesar a fi depusă de investitor/beneficiar, în vederea obţinerii unei noi autorizaţii de 

construire, ca urmare a modificării de temă apărută în timpul executării lucrărilor deja
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autorizate, cu indicarea actelor ce vor compune noua documentaţie. Aceste modificări 

urmăresc să vină în sprijinul investitorilor/beneficiarilor, care vor depune doar acele 

documente care modifică, prin schimbarea de temă, documentaţia iniţială, depusă în vederea 

obţinerii autorizaţiei de construire.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a dat un aviz favorabil, cu 

observaţii şi propuneri.

Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a dat un aviz

favorabil.

Primire aviz de la Consiliul Concurenţei - cu nr. RG7757/21.06.2022

Primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 10075/06.09.2022 (favorabil]

Comisia pentru mediu transmite avizul cu nr. 213-FAVORABIL.

în şedinţa din data de 13.09.2022, desfăşurată online şi la sediul Senatului, membrii 

Comisiei pentru administraţie publică au analizat şi au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

celor prezenţi, adoptarea unui raport de admitere cu amendamente admise, prevăzute în 

Anexa care face parte din prezentul raport.

La lucrările comisiei au fost prezenţi toţi cei 14 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 14 voturi.

Prin conţinutul său normativ propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.[2] din 

Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l] din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin.(7] pct. 1 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare. Senatul este 

primă Cameră sesizată.

Comisia pentru administraţie publică supune spre dezbatere şi adoptare. Plenului 

Senatului, raportui de admitere şi propunerea legislativă.

Preşedinte, Secretar,

Venator POPA Măricei 
-------OO/
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Anexă
la Raportul Nr. XXX/204/13.09.2022

AMENDAMENTE ADMISE
la

Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (15 indice 1) al articolului 7 punctul (3) litera c) din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

(L417/2022)

MotivareText iniţial Amendament propus

1.
Titlul: Propunere legislativă pentru 
modificarea alineatului (15 indice 1] 
al articolului 7 punctul (3) litera c] 

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

construcţii

Titlul se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

"Lege pentru modificarea art.7 alin. 
(15^) partea introductivă din Legea 

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

Conform cu observaţiile enunţate prin avizul 
transmis de Consiliul Legislativ.

2. Articol unic - al articolului 7 punctul (3) 
litera c) din 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, se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

se modifică si va avea Conform cu observaţiile enunţate prin avizul 
transmis de Consiliul Legislativ.

Articol unic -
următorul cuprins:
- La articolul 7 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 933 din 13 
octombrie
completările ulterioare, alineatul (15*) 
partea introductivă se modifică şi va avea 
următorul cuprins:"____________________

2004, cu modificările şi



Partea introductivă a articolul 7 alin. (15^) 
se modifică şi va avea următorul cuprins:

Confonn cu observaţiile enunţate prin avizul 
transmis de Consiliul Legislativ.

3.

(15') Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de 
construire, potrivit prevederilor alin.(15), 
solicitantul va depune o documentaţie tehnică 
cu conţinut simplificat pentru fiecare 
specialitate supusă modificării, conţinând 
memorii tehnice cu descrierea modificărilor 
de temă propuse pentru lucrările de 
construcţii autorizate".

(IS'^l) Pentru obţinerea unei noi 
autorizaţii de construire, potrivit 
prevederilor alin.(15), solicitantul va 
depune o documentaţie tehnică 
simplificată, pentru fiecare specializare 
supusă actualizării, conţinând memorii 
tehnice cu descrierea modificărilor de 
temă propuse pentru lucrările de 
construire autorizate, planurile cu 
situaţia existentă şi planurile cu 
situaţia propusă, elaborată în 
condiţiile modificărilor de temă 
survenite, urmând ca autoritatea 
administraţiei publice locale 
competente să decidă, după caz:

a) emiterea noii autorizaţii de
construire, 
corespunzătoare modificărilor de temă 
se înscriu în limitele actului
administrativ al autorităţii competente 
pentru protecţia mediului, precum şi ale 
avizelor şi acordurilor obţinute pentru 
autorizaţia de construire iniţială;

dacă lucrările

Se elimină

b) reluarea procedurii de autorizare în 
condiţiile prezentei legi, dacă lucrările 
corespunzătoare modificărilor de temă 
depăşesc limitele actului administrativ al 
autorităţii competente pentru protecţia 
mediului, precum şi ale avizelor şi 
acordurilor obţinute pentru autorizaţia 
de construire iniţială._______________

Se elimină
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