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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 

                      București, 28.09.2021 
                 Nr.4c-3/214/2021 

      AVIZ 
asupra proiectul de Lege pentru completarea art.23 din  

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi, care sunt 

sesizate în fond cu proiectul de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, transmis cu adresa nr. P.L.x. 154/2021 din 14 aprilie 

2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/214/2021 din 14 aprilie 2021. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.77/25.02.2021, avizează favorabil propunerea legislativă cu 

observații și propuneri. 

 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.2248/05.03.2021, avizează favorabil proiectul de 

act normativ. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în ședința din 12 

aprilie 2021. 

 Propunerea legislativă 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. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 28 septembrie 2021. 

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

favorabilă a propunerii legislative, cu amendamente admise, prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezentul aviz. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin.(9) 

pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

PREȘEDINTE, 
BENDE SÁNDOR 

Consilier, Teodora Desagă 

simona.tirzioru
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Anexă  
A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivați
a 

0 1 2 3 
1. Titlul Legii 

LEGE  
pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

1.Titlul legii se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Lege pentru completarea art. 1 și art. 23 din legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții” 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

2. Articol unic. – La 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 și completările 
ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat,  
alin. (4), cu următorul cuprins: 

2.Articolul unic se modifică și va avea următorul cuprins: 
“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 și completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: ” 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

3.  3.La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. 
(21), cu următorul cuprins: 
“(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), executarea lucrărilor de 
construcții platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd provenit 
de la animalele de fermă și bazine de colectare a dejecțiilor lichide, se 
realizează conform codului de bune practice agricole pentru protecția 
apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, fără autorizație 
de construire în incinta fermei/ gospodăriei înregistrată în Registrul 
Agricol, cu avizul Direcțiilor Agricole Județene și înștiințarea 
primăriei pe a cărei rază teritorială se află ferma/ gospodăria.” 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

  
 
“(4) Fac excepție de la prevederile alin. (2) obiectivele de 
investiție care servesc activităților agricole prevăzute la art. 92 
alin (2) lit. c) și e) și alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 
19/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.” 

4. La art. 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins: 
“(4) Fac excepție de la prevederile alin. (2) obiectivele de investiție care 
servesc activităților agricole prevăzute la art. 92 alin (2) lit. c) și e) și alin. 
(3) din Legea fondului funciar nr. 19/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.” 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

 


