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AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.(56^) din

Legea iu\550/2UU
Biroul permanent al Senatului

privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

(b419/22.06.2022)

3. DS..1.
In tpmpîîil aîf 7 F in. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi fimeţionarea 

Consiliului Economic şi Social^ republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 
11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 
sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea ari. (56') din Legea 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului (b419/22.06.2022).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 liţ. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 5.07.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.86/17.05.2022, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• propunerea nu este corectă faţă de ceilalţi cetăţeni ai ţării care se află în etapa 

construirii unor clădiri. Poate fi periculos să se accepte finalizarea unei construcţii 

care nu are autorizaţie de construire sau care nu a respectat această autorizaţie. Cel 
mai corect ar fi ca toţi cei interesaţi să fie nevoiţi să refiu^ă documentaţia de urbanism;
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• respectarea normelor de autorizare în construcţii trebuie să fie aplicabilă oricărei 
construcţii supusă regimului juridic în discuţie, indiferent de destinaţia acesteia. 
Edificarea fără autorizaţie de construire sau fără respectarea condiţiilor dintr-o 

autorizaţie emisă nu implică mai puţine riscuri/ vicii de execuţie în cazul lăcaşurilor 
de cult decât în cazul celorlalte construcţii, astfel încât măsurile propuse prin iniţiativa 

legislativă nu se justifică.
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Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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