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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC

Bucureşti, 22.02.2012
Nr. 26/605

Către
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind
aprobarea

Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului

nr.85/2011

pentru

modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, trimis comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PL.x
761 din 12 decembrie 2011.

PREŞEDINTE,
BOGDAN CANTARAGIU
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Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC

Bucureşti, 22.02.2012
Nr. 26/605

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.85/2011 pentru modificarea Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
în conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. PL.x 761 din
12 decembrie 2011, cu dezbaterea pe fond în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.85/2011

pentru

modificarea

Legii

nr.50/1991

privind

autorizarea

executării lucrărilor de construcţii.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1046/6.10.2011)
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.
PLx761/19.12.2011)
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare eliminarea
obligativităţii obţinerii autorizaţiei de construire pentru executarea lucrărilor
de foraje şi prospecţiuni submarine, în platoul continental românesc al Mării
Negre - marea teritorială, zona contiguă şi zona economică exclusivă a
României. în acest scop, se propune modificarea textelor din Legea
nr.50/1991, cuprinse la art.3 alin.(1) lit.e) si abrogarea alineatului (5) al
articolului 4.
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Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului
de lege în forma prezentată de Senat.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform
art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 21 februarie
2012 au participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Eugen Curteanu secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi
domnul Alexandru Pătruţi - preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Resurse
Minerale.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 29
membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 6 decembrie 2011,
în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a IlI-a din Constituţia României,
republicată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat.

PREŞEDINTE,
Bogdan CANTARAGIU

Consilier, Roxana Feraru
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