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                                             PARLAMENTUL  ROMÂNIEI                   

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

     COMISIA JURIDICĂ,                                                     COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 

DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI                                PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA  TERITORIULUI 

                   
Bucureşti, 20 iulie 2020

Plx 521/2018/2019 
 

  
 

Către,  
  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
 

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii pentru modificarea 

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, trimisă 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului spre reexaminare, în fond, ca urmare a cererii Președintelui 

României, și depunerii unui raport, cu adresa nr. PLx 521/2018/2019. 

 

                  PREȘEDINTE                                     PREȘEDINTE 

                 Nicușor HALICI                                Angelica FĂDOR 
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                                                                           PARLAMENTUL ROMÂNIEI                           
                                                                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

   
                   COMISIA JURIDICĂ,                                                                                                    COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 
         DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI                                                                                      PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Bucureşti, 20 iulie 2019 

RAPORT COMUN 
asupra Legii pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 În conformitate cu prevederile art.138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru 
administrație publică și administrarea teritoriului au fost sesizate spre reexaminare, ca urmare a cererii Președintelui României, cu Legea pentru modificarea 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii trimisă cu adresa nr. PLx 521/2018/2019 din 14 octombrie 2019. 

Această lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 și ale art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată, a fost 
transmisă spre promulgare Președintelui României la data de 29 decembrie 2018. 

Legea trimisă la promulgare are ca obiect de reglementare ca faptele de executare fără autorizație de construire sau desființare ori nerespectarea 
prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art.3 alin.(1).  lit.c) și g) să constituie contravenții. 

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată, Președintele României a formulat o cerere de reexaminare din următoarele 
motive: 

-În cererea de reexaminare se apreciază că prevederile prevăzute de art.3 lit.c) și e) din Legea nr.50/1991 reprezintă lucrări de interes public. Pe cale de 
consecință, necesitatea tragerii la răspundere penală pentru faptele amintite subzidă tocmai din perspectiva unor valori sociale deosebit de importante precum viața, 
integritatea corporală sau protecția mediului înconjurător, răspunderea contravențională nefiind suficientă în raport de importanța acestor valori ce necesită 
protecție din partea statului. 

-Astfel, lucrările prevăzute de art.3 lit.c) și e) din Legea nr.50/1991 vizează investiții de infrastructură (autostrăzi, drumuri, poduri, apeducte, baraje), 
deschiderea de cariere și balastiere, branșamente, racorduri la utilități, lucrări privind căile de comunicații. Prin raportare la importanța și dimensiunile acestor 
categorii de lucrări, amploarea acestora și consecințele pe care lipsa sau nerespectarea autorizațiilor de construcții le pot avea asupra siguranței publicului sau 
asupra mediului înconjurător, apreciem că se impune menținerea în sfera ilicitului penal a acestor fapte. 
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-Dezincriminarea faptelor amintite este de natură să afecteze chiar realizarea unor investiții publice, încurajând intervenții neautorizate asupra autostrăzilor, 
drumurilor județene, podurilor, rețelelor electrice sau în realizarea forajelor, generând riscuri la adresa siguranței cetățenilor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a admis cererea de reexaminare trimisă de Președintele României și a respins Legea pentru 
modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii în şedinţa din 07.10.2019, cu respectarea prevederilor art.75 și ale 
art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată.  

Camera Deputaților, este Cameră decizională, prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a dezbătut Legea în ședința din data de 28 octombrie 2019. La dezbateri au participat 
membrii comisiei conform listelor de prezenţă. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Sirma Caraman – secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut Legea în ședința online din data de 20 iulie 2020. La dezbateri au participat membrii comisiei 
conform listelor de prezenţă. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi întocmirea unui raport comun de respingere a cererii de reexaminare 
trimisă de Președintele României și propun adoptarea  Legii pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, în forma trimisă la promulgare deoarece s-a constatat faptul că incriminarea sau dezincriminarea unor fapte ori reconfigurarea elementelor 
constitutive ale unei infracțiuni ține de marja de apreciere a legiuitorului, marjă care nu este absolută, ea fiind limitată de principiile, valorile și existențele 
constituționale. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  Legea face parte din categoria legilor organice. 
 

              PREȘEDINTE,                                                                   PREȘEDINTE, 

                          Nicușor HALICI                                                                                     Angelica FĂDOR 

                                                                                  

                                               SECRETAR,                                                                                             SECRETAR, 

                                    Aida-Cristina CĂRUCERU                                                                      Simona BUCURA-OPRESCU 

 
 
 Consilier parlamentar, Alexandra Mușat                                                                                                                                                                                                                    Consilier parlamentar,  

 


