
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

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

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
 
Art. I. – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
 
1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, 

consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte 
lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate 
categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr. 422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, inclusiv la anexele acestora, identificate în 
acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone 
de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite 
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potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică 
deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;” 

 
 
2. La articolul 4 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 
„2. în intravilanul şi extravilanul unităților  

administrativ-teritoriale ale căror primării nu au nici un angajat – 
funcţionar public, cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării 
teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, în structurile 
de specialitate organizate conform legii;” 

 
 
3. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă a literei e) 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„e) de primarii unităților administrativ-teritoriale, care au în 

aparatul de specialitate angajaţi – funcţionari publici, cu atribuţii în 
domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării 
lucrărilor de construcţii pentru lucrările care se execută:” 

 
 
4. La articolul 26 alineatul (1), după litera m) se introduce o 

nouă literă, lit. n), cu următorul cuprins: 
„n) neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii 

în condiţiile prevederilor art. 37 alin. (2).” 
 
 
5. La articolul 26 alineatul (2), liniuța a șaptea se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
„- de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) şi n);” 
 
 
6. La articolul 27, alineatele (3) și (4) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
„(3) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia 

celor de la lit. h), h1), i)-k), se constată şi se sancţionează de către 
compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor 
administraţiei publice locale ale județelor, municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în 
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unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul 
administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit 
competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 

(4) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), h1), i)-k) 
se constată şi se sancţionează numai de către organele de control ale 
Inspectoratului de Stat în Construcţii.” 

 
 
Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
Art. III. – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 
 
Art. IV. – Normele metodologice de aplicare a Legii  

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei  
nr. 839/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 
şi 797 bis din 23 noiembrie 2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, se vor actualiza în termen de 45 de zile de la data publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 2 martie 2016, cu respectarea prevederilor  
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
VALERIU-ŞTEFAN  ZGONEA 


