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pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

Articol unic. – 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 1, după alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), executarea 

lucrărilor de construcţii cu caracter special, care se realizează în baza 

tratatelor/acordurilor în vigoare la care România este parte, se 

reglementează prin aranjamentele de implementare/acordurile 

tehnice/înţelegerile/memorandumurile de implementare a tratatelor 

respective, adoptate potrivit legislaţiei în vigoare, cu condiţia avizării 

documentaţiei tehnice potrivit legislaţiei în vigoare.” 
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2. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. – (1) Certificatul de urbanism este actul de informare 

prin care autorităţile prevăzute la art. 4 şi la art. 43 lit. a):” 

 

3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să 

autorizeze lucrările de construcţii prevăzute la art. 4 şi art. 43 lit. a) şi se 

eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data 

înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii 

acestuia.” 

 

4. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou 

alineat alineatul (21), cu următorul cuprins: 

„(21) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a 

acorda în termen de 15 zile suport tehnic de specialitate autorităţilor 

prevăzute la art. 43 lit. a) în procesul de emitere a certificatului de 

urbanism, pentru stabilirea cerinţelor urbanistice care urmează să fie 

îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului.” 

 

5. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: 

„(31) Pentru autorităţile prevăzute la art. 43 lit. a), certificatul de 

urbanism se semnează de către persoanele cu responsabilitate în 

domeniu, desemnate prin ordin intern al conducătorului autorităţii.” 

 

6. La articolul 7, după alineatul (13) se introduce un nou 

alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins: 

„(131) Prin excepţie de la prevederile alin. (13), autorizaţia de 

construire, emisă de instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de 

construcţii cu caracter special potrivit art. 43 lit. a), se semnează de către 

conducătorul instituţiei emitente sau de persoana delegată de acesta, de 

şeful structurii de specialitate cu atribuţii privind autorizarea executării 
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lucrărilor de construcţii din aparatul propriu al instituţiei emitente şi de o 

persoană din cadrul structurii de specialitate care îndeplineşte cerinţele 

de formare profesională prevăzute de art. 361 din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, responsabilitatea emiterii acesteia revenind 

semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.” 

 

7. La articolul 7 alineatul (20), după litera b) se introduce o 

nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: 

„b1) să ia măsurile necesare pentru gestionarea legală a 

informaţiilor clasificate, conţinute de documentaţiile solicitate pentru 

emiterea avizelor-acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism 

emis de instituţiile prevăzute la art. 43 lit. a), inclusiv prin stabilirea unui 

conţinut cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului 

prevăzut la lit. b);” 

 

8. La articolul 7, după alineatul (21) se introduce un nou 

alineat, alineatul (211), cu următorul cuprins: 

„(211) Se exceptează de la prevederile alin. (21), autorizaţiile de 

construire pentru lucrările de construcţii cu caracter special, dacă acestea 

intră sub incidenţa regimului informaţiilor clasificate.” 

 

9. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc trei noi 

alineate, alineatele (21) – (23), cu următorul cuprins: 

„(21) La construcţiile cu caracter special având destinaţia de 

unităţi sanitare care sunt monumente istorice, amplasate în zone de 

protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit 

legii, se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu 

modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al 

construcţiilor de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de 

tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează  forma, dimensiunile 

golurilor şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, 

atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt 

executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare. 
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(22) În cazul  monumentelor istorice, se pot executa lucrările 

prevăzute la alin. (21) doar în baza şi cu respectarea obligaţiei privind 

folosinţa monumentului istoric, întocmită şi eliberată potrivit legii. 

Obligaţia se va elibera în termen de 30 de zile de la solicitare, 

nerespectarea termenului creînd posibilitatea executării lucrărilor în 

absenţa obligaţiei.  

 (23) Ministerul Culturii va fi notificat înaintea începerii 

lucrărilor prevăzute la alin. (21) şi va putea verifica conformitatea 

acestora cu prevederile legii.” 

 

9. La articolul 43, litera a) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„a) cu caracter special, inclusiv cele executate la construcţiile 

prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), se face de către instituţiile din sistemul 

de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în baza unor proceduri 

comune stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice şi Ministerul Culturii, în condiţiile legii;” 

 

10. La Anexa nr. 2, definiţia „Construcţii speciale” se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„• Construcţii speciale  

Construcţii, amenajări şi instalaţii care se autorizează în 

condiţiile prevăzute la art. 43 lit. a), respectiv construcţiile, amenajările 

şi instalaţiile la obiective militare, precum şi cele realizate în scopul 

îndeplinirii atribuţiilor specifice instituţiilor din domeniul apărării, 

ordinii publice şi securităţii naţionale, deţinute cu orice titlu de către 

acestea.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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