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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
AVIZ 

asupra Proiectului de  Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de  
Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, transmis cu adresa nr. PL x 521 din 10 octombrie 2018 şi 
înregistrat cu nr. 4c- 12/197 din 11 octombrie 2018. 

Conform dispoziţiilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în 
şedinţa din 8 octombrie 2018, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III – a din 
Constituţia României, republicată.  

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 16 octombrie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat Proiectul de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi Avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ transmis cu nr. 395 din 2 mai 
2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.24 lit.a) din 
Legea nr.50/1991, care se referă la sancţiuni pedepsite cu închisoare, dat fiind că 
legea prevede sancţiune cu contravenţii pentru literele b), c), e) şi g), într-un 
cuantum menit să se descurajeze demararea unor lucrări fără autorizaţie de 
construire. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă a hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, 
avizarea negativă a Proiectului de  Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

 
     

PREŞEDINTE, 
 

Gigel – Sorinel ŞTIRBU 
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