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Către, 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, vă 
înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. 23 
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, transmis 
spre dezbatere în fond,  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului cu adresa nr. PLx. 154  din 14  aprilie 2021. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
PREȘEDINTE, 

 

PREȘEDINTE, 

 

VICEPREȘEDINTE, 

 

Adrian-Ionuț CHESNOIU Mihai-Alexandru BADEA 
 

Angelica  FĂDOR 

 

 

gabriela.ciurea
Comisii
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RAPORT COMUN 
asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții 
(PLx. 154/2021) 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,  Comisia  pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în  fond, cu Proiectul de Lege pentru 
completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, transmis cu adresa nr. PLx. 154 din 14  aprilie  2021, înregistrat la Comisia 
pentru agricultură cu nr. 4c-5/377/14.04.2021, la Comisia juridică, de disciplină și imunități 
cu nr. 4c-13/309/14.04.2021, respectiv la Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului cu nr. 4c-7/162/19.04.2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
din 12 aprilie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au avut în vedere: 

 Avizul favorabil al Consiliului Economic și Social  ( nr. 2248/05.03.2021). 
 Avizul favorabil, cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ  

(nr.77/25.02.2021); 
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 Avizul favorabil, cu amendamente al Comisiei pentru industrii și servicii (nr. 
4c-3/214/28.09.2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.23 din Legea 
nr.50/1991, cu un nou alineat prin care se instituie o excepţie de la regula prevăzută la alin.(2) 
al aceluiaşi articol, potrivit căreia pot fi introduse în intravilanul localităţilor şi unele terenuri 
din extravilan, numai în condiţii temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale. 

În conformitate cu prevederile art. 62 şi art. 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,  Comisiile au examinat proiectul de lege  în şedinţe separate. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 
a dezbătut proiectul de lege în ședința în sistem mixt din data de 11 mai  2021. 

La dezbateri, în conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, a participat în calitate de invitat: doamna Anca Ileana Ginavar – 
director Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți,  întocmirea unui raport 
preliminar de adoptare a proiectului de lege cu  amendamente admise, care se regăsesc în 
Anexa. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a dezbătut 
proiectul de lege în ședința din data de 15 iunie 2021. 

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 
prezenţi deputați conform listei de prezență. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Claudiu Răcuci – Secretar de stat în cadrul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și domnul deputat Adrian Ionuț 
Chesnoiu – inițiatorul proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a 
hotărât, cu majoritate de voturi (4 abțineri),  întocmirea unui raport preliminar de 
adoptare a proiectului de Lege pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții cu amendamente admise care se regăsesc în 
Anexa. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat inițiativa 
legislativă în şedinţa desfășurată în sistem hibrid în data de 27 octombrie 2021. Deputații au 
fost prezenți la lucrările Comisiei conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, 
cu majoritate de voturi,  întocmirea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de 
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Lege pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții cu amendamente admise care se regăsesc în Anexa. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor trei 
Comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, transmiterea plenului Camerei 
Deputaților a unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru completarea art. 
23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu 
amendamente admise, care se regăsesc în Anexa la prezentul raport comun. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

  
  

             PREȘEDINTE, 
 

PREȘEDINTE, 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

Adrian-Ionuț CHESNOIU 
 
 
 

Mihai-Alexandru BADEA 
 

Angelica  FĂDOR 

SECRETAR,  SECRETAR, SECRETAR, 
Constantin Bîrcă 

 
 
 
 
 
 

Ladanyi Laszlo-Zsolt Radu Marcel TUHUȚ 

Șef serviciu consilier parlamentar Anton Păștinaru 
 
 
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 

 

Consilier parlamentar Florica Manole 

 
Șef serviciu Nicoleta Toma 
 

 
 

 

 
 
 

 



5 
 

Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
   

Nr. 
crt. 

Legea nr. 50/1991 Text Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  LEGE 
pentru completarea art. 23 din 
Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor 
de construcții 

Nemodificat  

2.  Articol unic.-  La articolul 23 din 
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, după 
alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alin. (4), cu următorul 
cuprins: 

Art. I.- După alineatul (5) al articolului 
23 din 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 introduce un 
nou alineat, alin. (6), cu următorul 
cuprins: 
Autori:Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice, Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia  
pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

Pentru 
respectarea 
normelor de 

tehnică legislativă 

3.  „(4) Fac excepţie de la prevederile 
alin.(2) obiectivele de investiţie care 
servesc activităţilor agricole 
prevăzute la art.92 alin.(2) lit.c) şi e) 
şi alin.(3) din Legea fondului funciar 
nr.18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările 

„(6) Fac excepţie de la prevederile alin.(2) 
terenurile aferente obiectivelor de 
investiţie care servesc activităţilor agricole 
prevăzute la art.92 alin.(2) lit.c) şi e) şi 
alin.(3) din Legea fondului funciar 
nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare." 
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ulterioare." Autori:Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice, Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia  
pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

4.   „Art. II.-Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 933 
din 13 octombrie 2004, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și cu 
completările aduse prin prezenta lege, 
va fi republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare.“ 
Autori:Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice, Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia  
pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

Ca urmare a 
numeroaselor 

intervenții 
legislative pe care 
le-a suferit Legea 

nr. 50/1991. 
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