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Bucureşti, 15 februarie 2022 
 

   
   Către,  

BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
    

 Vă înaintăm, alăturat raportul comun asupra Propunerii legislative pentru 

completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

trimisă Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor pentru examinare în fond, în procedură obișnuită, cu adresa nr.PLx 
302/2021  din 30 iunie 2021. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE, 

 
PREŞEDINTE, 

 
PREȘEDINTE, 

Simona 
BUCURA OPRESCU 

Laura-Cătălina 

VICOL-CIORBĂ 
 

Ioan-Sabin 
SĂRMAȘ 
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București, 15 februarie 2022 
PLx nr. 302/2021 

 
R A P O R T    C O M U N 

asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică 
şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 302/2021 din  
30 iunie 2021, cu dezbaterea în fond, în procedură obișnuită, a propunerii legislative pentru 

completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
ședința din data de 28 iunie 2021. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 
Constituția României, republicată și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 
• Avizul negativ al Consiliului Economic și Social ( nr. 3630/28.04.2021); 
• Avizul negativ al Consiliului Legislativ ( nr.286/05.05.2021); 
• Avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii (nr.4c-3/361/2021). 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu nr.8563/13.09.2021, nu susține 
adoptarea propunerii legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu o noua literă 
a art.2 alin.(4) din Legea nr.50/1991, intervenția legislativă fiind argumentată în expunerea 
de motive în scopul armonizării cu Legea nr.159/2016, precum și în vederea stabilirii unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. 

În conformitate cu prevederile art.62 și art.64 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisiile sesizate în 
fond au examinat propunerea legislativă în ședințe separate. 
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Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat propunerea 
legislativă în ședința desfășurată în sistem mixt, din ziua de 14 octombrie 2021. La ședința 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți conform listei de 
prezentă. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut 
propunerea legislativă în ședința, în format hibrid, din data de 16 noiembrie 2021. La 
ședință au fost prezenți 11 deputați din totalul de 14 membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 
dezbătut propunerea legislativă în ședința din  data de 15 februarie 2022. La ședința 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului deputații au fost prezenți 
conform listei de prezentă. 

 
În urma examinării propunerii legislativeși a opiniilor exprimate, membrii celor trei 

Comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților un raport comun de respingere a Propunerii pentru completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, întrucât nu respectă 
structura instrumentului de prezentare și motivare prevăzută la art.31 din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; nu sunt corelate dispozițiile Legii 
nr.50/1991 cu cele ale Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor 
de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea 
costului instalării rețelelor de comunicații electronice și încalcă prevederile din Constituție 
cuprinse la art.1 alin.(5). 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
 

Simona  
BUCURA OPRESCU  

 

 
PREŞEDINTE, 

 
Laura-Cătălina 

VICOL-CIORBĂ 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Ioan-Sabin  
SĂRMAȘ 

   

 
SECRETAR, 

 
SECRETAR, 

 
SECRETAR, 

 
Oana-Alexandra 

Cambera  

 
László-Zsolt 
LADÁNYI 

 
Radu-Dinel 
MIRUȚĂ 

 
 
 
 
 
 
Șe f serviciu, Nicoleta Toma 
Consilier parlamentar, Beatrice Meianu 

 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 
 

 
 
 
 
 
 
 
               Consilier parlamentar,  Mihaela Astafei 
 
 
 

 


