
EXPUNERE DE MOTIVE

Autorizarea executării lucrărilor de construire este reglementată de Legea nr. 
50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare.

Actul normativ condiţionează începerea executării lucrărilor, doar ca urmare a 
obţinerii autorizaţiei de construire sau de desfiinţare.

Autorizaţia este solicitată de către persoana care deţine drepturi reale asupra 
bunului imobil, aici fiind vorba de teren şi/sau construcţii, bun care va fi identificat 
prin număr cadastral.

Autorizaţia de construire se emite pe baza documentaţiilor de urbanism, avizate şi 
aprobate potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice locale competente, 
în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii. în practică, durata reală de 
obţinere a autorizaţiei se poate prelungii până la câteva luni, ceea ce blochează 
executarea lucrărilor şl poate cauza pierderi, atât pentru investitor/beneficiar, cât şi 
pentru statul român, prin neplata taxelor aferente emiterii autorizaţiei de construire.

Dacă în timpul executării lucrărilor, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de 
construire, survin modificări de temă privind lucrările autorizate, care conduc la 
necesitatea modificării acestora, investitorul/beneficiarul are obligaţia de a opri 
lucrările, după caz, şi de a solicita o nouă autorizaţie de construire, pentru obţinerea 
căreia va depune o nouă documentaţie tehnică, elaborată în condiţiile modificărilor 
de temă survenite.

Modificarea de temă este definită ca fiind orice schimbare iniţiată de 
investitor/beneficiar, care are în vedere funcţiunile şi/sau capacităţile funcţionale 
caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobaţi, soluţiile spaţiale şi/sau de 
amplasament şi alte asemenea cerinţe, care au fundamentat elaborarea 
documentaţiei tehnice care a stat ia baza emiterii autorizaţiei de construire.



Documentaţia tehnică pentru noua autorizaţie, trebuie elaborată cu condiţia 
încadrării în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi în limitele avizelor 
şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia iniţială.

Responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei modificatoare aparţine 
proiectantului, în solidar cu verificatorul/verificatorii de proiect.

Ca urmare a modificării de temă, pentru a obţine o nouă autorizaţie de construire, 
investitorul/beneficiarul depune o nouă documentaţie tehnică prin care va releva 
situaţia la momentul respectiv.

în funcţie de întinderea modificărilor care au loc, autoritatea competentă a 
administraţiei publice locale va decide;

a) să emită o nouă autorizaţie de construire;
b) să ceară investitorului/beneficiarului de teren reluarea procedurii de 

autorizare, conform legii.

Această iniţiativă legislativă îşi propune să modifice alineatul (IS'^l) 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 autorizate, cu indicarea actelor ce vor compune 
noua documentaţie.

Aceste modificări urmăresc să vină în sprijinul investltorilor/beneficiarilor, care vor 
depune doar acele documente care modifică, prin schimbarea de temă, 
documentaţia iniţială, depusă în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

Faţă de cele prezentate, vă supunem aprobării propunerea legislativă pentru 
completarea alineatului (15^1) al art. 7 pct. (3) lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
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