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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 

Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

   

Bucureşti, 23.02.2021 

     Nr.4c-3/129/2020 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii şi pentru completarea art.471 din Legea nr.350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost 

sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, care  este sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi pentru completarea 

art.471 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, transmis cu 

adresa nr. P.L.x.174/2020 din 29 aprilie 2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/129 din 29 

aprilie 2020. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.9/08.01.2020, avizează favorabil propunerea 

legislativă, cu observații și propuneri. 

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.6522/17.12.2019, avizează favorabil 

proiectul de act normativ. 

 Guvernul, cu punctul de vedere nr.302/27.02.2020, nu susține adoptarea proiectului de 

lege. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, cu respectarea 

prevederilor art. 75 alin. (2) din Constituția României republicată. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum şi completarea art.471 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. 
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 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 23 februarie 2021. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

negativă a proiectului de lege. 

 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

PREŞEDINTE, 

BENDE SÁNDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier Teodora Desagă 

 


