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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii

                                                             Bucure”ti, 26.10.1998
                                                                                           Nr. 807/XVIII/3

A V I Z
asupra proiectului de Lege pentru modificarea ”i completarea Legii nr.50/1991

privind autorizarea executªrii construcþiilor ”i unele mªsuri
pentru realizarea locuinþelor

Cu adresa nr.270/21.09.1998, Secretarul General al Camerei Deputaþilor,
conform art.86 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, a sesizat pentru examinare ”i
avizare, Comisia pentru industrii ”i servicii  cu proiectul de lege pentru modificarea ”i
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executªrii construcþiilor ”i unele
mªsuri pentru realizarea locuinþelor.

˛n urma examinªrii ªn ”edinþele din 13.10.1998 ”i 21.10.1998, Comisia a
hotªrât ca proiectul de lege sª fie supus spre dezbatere ”i aprobare plenului Camerei
Deputaþilor, cu amendamente admise cuprinse în anexª.

PRE“EDINTE,                                      SECRETAR,

        Dan Ioan Popescu                                    Istvan Antal

    Exp.parlam.
Cristina Bªlªnescu



2

PARLAMENTUL  ROM´NIEI
CAMERA  DEPUTAÞILOR

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01.

                          Anexa

A M E N D A M E N T E         A D M I S E
la proiectului de Lege pentru modificarea ”i completarea Legii nr.50/1991

 privind autorizarea executªrii construcþiilor ”i unele mªsuri pentru realizarea locuinþelor

Nr.
crt.

Text articol proiect de lege Amendament propus
Autorul

Motivaþie

1. I.3.Art.2 alin. nou 21 Se propune introducerea unui alineat nou
dupª alin.(2) în urmªtoarea formulare:

I.3. Art.2 (21) Docuemntaþiile de
urbanism  cu caracter de reglementare, PUG,
PUZ ”i PUD, stabilesc reguli ce se aplicª direct
asupra fiecªrei parcele cadastrale din cadrul
zonelor stdiate ”i constituie elemente de
fundamentare obligatorii, necesare eliberªrii
certificatelor de urbanism ”i autorizaþiilor de
construire/desfiinþare a construcþiilor.
Problematicile ”i conþinutul cadru al
documentaþiilor de urbanism se definesc în
Anexa nr.2.

Dep.Dumitru Popescu

Pentru a include în
proiectul de lege cadrul
general care sª constituie
baza dezvoltªrii noilor
reglementªri.
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2. I.3. Art.2(4) d) lucrªri de

cercetare ”i de prospectare a
terenurilor � foraje ”i excavªri �
necesare exploatªrilor de cariere,
balastierelor, sondelor de gaze ”i
petrol, precum ”i altor exploatªri;

I.3. Art.2(4) d) lucrªri de
cercetare ”i de prospectare a
terenurilor � foraje ”i excavªri �
necesare studiilor geotehnice,
exploatªrilor de cariere, balastierelor,
sondelor de gaze ”i petrol, precum ”i
altor exploatªri;

Dep.Istvan Antal
Dep.Robert Raduly

Forajele necesare studiilor
geotehnice nu se mai regªsesc la
categoriile de lucrªri ce se
autorizeazª, dar nu se regªsesc
nici la categoriile de lucrªri care
nu necesitª autorizaþie de
construcþie. Executarea
necontrolatª a acestor foraje
poate leza dreptul de proprietate,
dar poate afecta ”i lucrªri de
infrastructurª.

3. I.5. Art.4(1) a) de pre”edinþii
comisiilor judeþene, cu avizul
consultativ al primarilor, pentru:

- investiþiile care se aprobª
de cªtre Guvern;
- lucrªrile publice, lªca”urile de
cult, construcþiile pentru industrie,
comerþ,  prestªri  de  servicii,
social - culturale, speciale ”i casele
de vacanþª, care se executª la sate;

- construcþiile ”i lucrªrile de
orice fel, care se executª în
extravilanul localitªþilor, cu
excepþia celor menþionate la lit.d);

- lucrªrile prevªzute la art.3

I.5. Art.4(1) a) de pre”edinþii
comisiilor judeþene, cu avizul
consultativ al primarilor, pentru:

- investiþiile care se aprobª de
cªtre Guvern;
- lucrªrile publice, lªca”urile de cult,
construcþiile pentru industrie, comerþ,
prestªri  de  servicii,  social -
culturale, speciale ”i casele de
vacanþª, care se executª la sate;

- construcþiile ”i lucrªrile de
orice fel, care se executª în
extravilanul localitªþilor, cu excepþia
celor menþionate la lit.b) ”i lit.d);

- lucrªrile prevªzute la art.3

La punctul b) se precizeazª
competenþa de autorizare a
primªriilor municipale ”i
orª”ene”ti pentru lucrªri din
teritoriul administrativ, deci ”i
intravilan ”i extravilan.
Propunerea eliminª
neconcordanþele din cadrul
articolului.
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lit.b) atunci când sunt efectuate în
teritoriul administrativ al
comunelor.

lit.b) atunci când sunt efectuate în
teritoriul administrativ al comunelor.

Dep.Istvan Antal
Dep.Robert Raduly

4. I.6. Art.5 (5) ˛n lipsa
proiectelor de urbanism ”i a
regulamentelor aferente, în situaþii
bine determinate ”i cu avizul
Ministerului Lucrªrilor Publice ”i
Amenajªrii Teritoriului pentru
municipiul Bucure”ti, respectiv al
consiliilor judeþene pentru celelalte
localitªþi, autoritªþile prevªzute la
art.4 pot cere solicitantului
elaborarea unui proiect urabanistic
zonal � P.U.Z. -, ori de detaliu �
P.U.D., pe baza cªruia se elibereazª
certificatul de urbanism.

I.6. Art.5 (5) ˛n lipsa
proiectelor de urbanism ”i a
regulamentelor aferente, în situaþii
bine determinate, autoritªþile
prevªzute la art.4 pot cere
solicitantului, prin certificatul de
urbanism, elaborarea unui proiect
urabanistic zonal sau de detaliu
(P.U.Z. sau P.U.D.), în funcþie de
complexitatea obiectivului pentru
care se solicitª certificatul de
urbanism.

Dep.Istvan Antal
Dep.Robert Raduly

Obþinerea avizului
Ministerului Lucrªrilor Publice
”i Amenajªrii Teritoriului,
respectiv al Consiliilor judeþene,
întârzie foarte mult eliberarea
certificatului de urbanism ”i nu
are rostul în condiþiile unei
descentralizªri decizionale ”i al
cre”terii rolului autoritªþilor
locale. Astfel se poate evita
neconcordanþa cu  competenþele
de avizare prevªzute în Anexa 1.

5. I.7. Art.6 (4) ˛n cazul
depunerii unei documentaþii
complete, autoritªþile prevªzute la
art.4 au obligaþia de a emite
autorizaþia de construire în
maximum 30 de zile de la data
înregistrªrii cererii.

I.7. Art.6 (4) Autorizaþia de
construire se elibereazª
solicitantului în cel mult 30 de zile
de la data înregistrªrii cererii,
respectiv în cel mult 20 de zile de la
data primirii avizului solicitat
conform art.4 alit.a).

Dep.Istvan Antal

Termenul de 30 de zile
este greu de respectat în cazul
actelor emise de pre”edinþii
consiliilor judeþene, datoritª
necesitªþii solicitªrii avizelor de
la primªriile locale ”i a întârzierii
cu care aceste avize se
elibereazª.
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Dep.Robert Raduly

6. I.7. Art.6 (12) Valabilitatea
autorizaþiei se menþine în cazul
schimbªrii investitorului, înaintea
finalizªrii lucrªrilor, cu condiþia
respectªrii prevederilor acesteia.

I.7. Art.6 (12) Valabilitatea
autorizaþiei se menþine în cazul
schimbªrii investitorului, înaintea
finalizªrii lucrªrilor, cu condiþia
respectªrii prevederilor acesteia ”i a
transcrierii actelor care conferª
dreptul de construire.

Dep.Istvan Antal
Dep.Robert Raduly

Se evitª astfel
neconcordanþa cu textul propus
la I.3.art.2. privind solicitarea
autorizaþiei de contruire.

7. I.9. Art.62 (2) c) de
conducªtor arhitect ”i/sau
subinginer de construcþii, pentru
clªdiri de importanþª redusª ”i în
afara zonelor protejate, stabilite
conform legii.

I.9. Art.62 (2) c) de conducªtor
arhitect ”i/sau subinginer de
construcþii, pentru clªdiri de
importanþª redusª, stabilite conform
legii.

Dep.Istvan Antal
Dep.Robert Raduly

Legea nr.10/1995 privind
calitatea construcþiilor ”i
Regulamentele aferente definesc
categoriile de importanþª ale
construcþiilor ”i încadrarea
acestora. Nu este necesarª încª o
restricþie, în condiþiile respectªrii
documentaþiilor de urbanism ”i a
avizelor necesare potrivit legii.

8. I.10. Art.7 (1) b) ˛n parcurile
naþionale ”i în rezervaþiile naturale,
în zonele de siguranþª ”i protecþie
ale amenajªrilor hidrotehnice de
interes public, precum ”i alte arii
protejate, solicitantul va obþine

I.10. Art.7 (1) b) ˛n ariile
protejate, în zonele de siguranþª ”i
protecþie ale amenajªrilor
hidrotehnice de interes public, precum
”i alte arii protejate, solicitantul va
obþine avizul Ministerului Apelor,

Pentru corelarea cu Legea
nr.137/1995 a protecþiei
mediului, care include în
definiþia ariilor protejate
rezervaþiile biosferei ”i
monumentele naturii, care prin
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avizul Ministerului Apelor,
Pªdurilor ”i Protecþiei Mediului;

Pªdurilor ”i Protecþiei Mediului;
Dep.Robert Raduly

formularea iniþiatorului au fost
excluse.

9. I.22. Art.23 (1) i) emiterea
de autorizaþii de
construire/desfiinþare:

- în lipsa titularului de
proprietate, a actelor de
concesionare ori de închiriere, sau a
oricªrui alt act care conferª dreptul
de construire sau de desfiinþare,
dupª caz; ���.

I.22. Art.23 (1) i) emiterea de
autorizaþii de construire/desfiinþare:

- în lipsa titularului de
proprietate, a actelor de concesionare
sau a oricªrui act care conferª dreptul
de construire sau de desfiinþare, dupª
caz; ���.

Dep.Istvan Antal
Dep.Robert Raduly

Termenul de închiriere din
punct de vedere juridic dª
na”tere la unele ambiguitªþi. Este
de dorit a se face clar precizarea
actelor care dau dreptul de
construire, în conformitate cu
uzanþele juridice sau sª se evite
folosirea acestui termen
(închiriere) în textul legii.

10. I.22. Art.23 (1) j)
neorganizarea ”i neexercitarea
controlului de cªtre serviciile sau
persoanele cu sarcini în acest
scop din cadrul aparatului
propriu al consiliilor judeþene ”i
locale în unitªþile lor administrativ-
teritoriale, ori exercitarea formalª a
acestor obligaþii, precum ”i
neurmªrirea modului de îndeplinire
a celor dispuse de Inspecþia de stat
în conformitate cu dispoziþiile
art.251 alin.(3);

I.22. Art.23 (1) j)
neorganizarea ”i neexercitarea
controlului de cªtre serviciile sau
persoanele abilitate ale consiliilor
judeþene ”i locale în unitªþile lor
administrativ-teritoriale, în
concordanþª cu competenþele de
autorizare, ori exercitarea formalª a
acestor obligaþii, precum ”i
neurmªrirea modului de îndeplinire a
celor dispuse de Inspecþia de stat în
conformitate cu dispoziþiile art.251

alin.(3);
Dep.Istvan Antal
Dep.Robert Raduly

Utilizarea termenului de
unitate administrativ-teritorialª
dª na”tere la o suprapunere de
arii de competenþª între consiliul
judeþean ”i consiliile locale, fªrª
a fi clar stabilite limitele de
competenþª.
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11. I.29. art.291 (1) Studiile de
teren ”i documentaþiile elaborate
pentru realizarea investiþiilor,
precum ”i a lucrªrilor de urbanism,
amenajarea teritoriului, gospodªrie
comunalª, ori alte elemente de
infrastructurª, elaborate la comanda
fostelor consilii populare ”i
preluate, la constituire, în
patrimoniul actualelor unitªþi de
proiectare judeþene, aflate în
arhivele acestora, constituie
proprietate publicª a judeþului ”i se
gestioneazª, porivit legii, de cªtre
consiliile judeþene.

(2) Accesul persoanelor
fizice sau al reprezentanþilor
persoanelor juridice, la
documentaþiile prevªzute la
alin.(1), se stabile”te prin hotªrâre a
consiliului judeþean pe baza
regulamentului cadru aprobat de
Guvern.

(3) Ministerul Lucrªrilor
Publice ”i Amenajªrii Teritoriului
împreunª cu Departamentul pentru
Administraþie Publicª Localª vor

Se propune eliminarea art. 291.
Dep.Istvan Antal
Dep.Robert Raduly

Se încearcª reglementarea
printr-o lege generalª a unor
cazuri particulare.
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iniþia ”i supune aprobªrii
Guvernului, în termen de 30 de zile
de la data intrªrii în vigoare a
prezentei legi, proiectul
regulamentului cadru prevªzut la
alin.(2).

12. I.31. Art.32 (2) Lucrªrile de
construcþii autorizate se considerª
finalizate dacª s-au realizat toate
elementele prevªzute în autorizaþie
”i dacª s-a efectuat recepþia
acestora, în condiþiile legii.

I.31. Art.32 (2) Lucrªrile de
construcþii autorizate se considerª
finalizate dacª s-au realizat toate
elementele prevªzute în autorizaþie ”i
dacª s-a efectuat recepþia acestora, în
condiþiile legii. Odatª cu efectuarea
recepþiei se va regulariza ”i taxa de
autorizare, în conformitate cu
procedurile stabilite prin Ordin
comun al Ministerului Lucrªrilor
Publice ”i Amenajªrii Teritoriului
”i Ministerul Finanþelor.

Dep.Istvan Antal
Dep.Robert Raduly

˛n condiþiile actuale
regularizarea taxei de autorizare
se face fªrª a avea la bazª o
metodologie de calcul a valorii
de actualizare, ceea ce dª na”tere
la numeroase interpretªri
subiective.

13. I.31. Art.32 alineat nou Dupª alin.(3) se propune
introducerea unui nou alineat:

I.31. Art.32(4) ˛n cazul în
care autoritªþile competente au
stabilit menþinerea construcþiilor

Nu este precizat modul în
care se pot reglementa
construcþiile realizate fªrª
autorizaþie de construire ”i pentru
care nu se dispune desfiinþarea.
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realizate fªrª autorizaþie de
construire, sau cu încªlcarea
acesteia, ele vor preciza ”i modul de
intrare în legalitate a acestora.
Procedurile de intrare în legalitate
a acestor construcþii ”i conþinutul
documentaþiilor ce vor sta la baza
autorizªrii acestora se vor
reglementa prin Ordin al
Ministrului lucªrilor publice ”i
amenajªrii teritoriului.

Dep.Istvan Antal
Dep.Robert Raduly

Din textul legii nu reiese dacª se
poate emite Autorizaþie de
construire ”i dupª ce construcþia
este realizatª.

14. Anexa nr.2
DOCUMENTAÞIILE DE

AMENAJARE A TERITORIULUI
“I DE URBANISM

b) PROIECTELE DE
URBANISM

- Proiectul urbanistic general

Anexa nr.2
DOCUMENTAÞIILE DE

AMENAJARE A TERITORIULUI “I
DE URBANISM

b) PROIECTELE DE
URBANISM

- Proiectul urbanistic general

˛n acord cu pct.1 din
prezenta Anexª.
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(P.U.G.) care are ca obiect
amenajarea întregului teritoriu al
unitªþii administrativ-teritoriale a
municipiului, ora”ului, comunei, ori
staþiunii balneo � climaterice sau
turistice, urmªrindu-se dezvoltarea
urbanisticª a localitªþii.

Prin proiect urbanistic general
se delimiteazª intravilanul
localitªþilor, se stabilesc zonele
funcþionale ”i condiþiile tehnice de
construire grupate în Regulamentul
local de urbanism, aferent
Proiectului urbanistic general.

(P.U.G.) care are ca obiect
amenajarea întregului teritoriu al
unitªþii administrativ-teritoriale a
municipiului, ora”ului, comunei, ori
staþiunii balneo � climaterice sau
turistice, urmªrindu-se dezvoltarea
urbanisticª a localitªþii, având
exclusiv caracter de reglementare
specificª, reflectând programul de
dezvoltare economico-socialª a
unitªþii administrativ-teritoriale ”i
asigurând corelarea dezvoltªrii
urbanistice a acesteia cu
prevederile Planului de Amenajare
a Teritoriului Local.

Fiecare localitate trebuie sª
dispunª, în mod obligatoriu, de
PUG pe baza cªruia urmazª a se
derula programele ”i acþiunile de
dezvoltare urbanª ale acestora.

PUG trebuie sª cuprindª:
reglementªri cu privire la stabilirea
”i deliminarea intravilanului
localitªþilor componente, a zonelor
funcþionale din cadrul localitªþilor,
a zonelor centrale ”i a zonelor
construibile, a zonelor cu interdicþie
permanentª ”i temporarª de
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construire, delimitatea zonelor
afectate de servituþi de utilitate
publicª, stabilirea regimului de
construire cuprinzând
aliniamentele, regimul de înªlþime,
”i indicii urbanistici � procentul de
ocupare a terenului � POT � ”i
coeficientul de utilizare a terenului
� CUT - , delimitarea zonelor în
care se prconizeazª realizare de
lucrªri de utilitate publicª sau în
care se instituie dreptul de
preemþiune al unitªþii
administrativ-teritoriale asupra
bunurilor imobile, stabilirea cªilor
de comunicaþie ce urmeazª a fi
menþinute, modificate sau create ”i
delimitarea terenurilor aferente,
stabilirea dezvoltªrii sistemului de
reþele tehnico-edilitare, stabilirea ”i
delimitarea zonelor protejate ”i a
zonelor în care se preconizeazª
desfª”urarea de operaþiuni de
urbanism.

˛n situaþii justificate, funcþie de
mªrimea ori complexitatea
localitªþii, sau a duratei procesului
de elaborare, se poate întocmi
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- Proiectul urbanistic zonal
(P.U.Z.) care are ca obiect
amenajarea ”i dezvoltarea
urbanisticª a unor zone cu
funcþionalitate distinctª de pe
teritoriul localitªþilor, atât din
intravilan, cât ”i din extravilan
(atunci când se urmªre”te
extinderea intravilanului localitªþii
ori dezvoltarea reþelei cªilor de
comunicaþie).

Prin Regulament de urbanism
aferent Proiectului urbanistic zonal
se stabilesc condiþiile tehnice de
dezvoltare urbanisticª a zonelor
urbane studiate.

�PUG preliminar�, documentaþie
urbanisticª simplificatª, sub forma
unor secþiuni distincte sau studii de
fundamentare concentrate pe
capitole majore, în baza cªreia,
urmeazª a se elabora documentaþia
la nivel de �PUG�.

- Proiectul urbanistic zonal
(P.U.Z.) care are ca obiect amenajarea
”i dezvoltarea urbanisticª a unor zone
cu funcþionalitate distinctª de pe
teritoriul localitªþilor, atât din
intravilan, cât ”i din extravilan (atunci
când se urmªre”te extinderea
intravilanului localitªþii ori dezvoltªri
de infrastructurª).

Proiectul Urbanistic Zonal are
caracter de reglementare specificª
”i asigurª corelarea dezvoltªrii
urbanistice integrate a unei zone
precis delimitate din teritoriul unei
localitªþi cu prevederile PUG ori,
dupª caz, define”te reglementªrile
necesare dezvoltªrii localitªþii �
zone rezidenþiale, de producþie,
sociale, etc. � prin integrarea de noi
suprafeþe de teren din extravilan, în
corelare cu prevederile PUG.
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- Proiect urbanistic de detaliu
(P.U.D.) care are ca obiect
stabilirea condiþiilor de ocupare a
unui teren ”i de amplasare a
obiectivelor de investiþii cu
destinaþie precizatª.

Proiectul Urbanistic Zonal
cuprinde reglementªri asupra
zonei, referitoare la: organizarea
tramei stradale, organizarea
arhitectural-urbanisticª în funcþie
de caracteristicile structurii urbane,
modul de recuperare ”i de utilizare
a terenurilor, dezvoltarea
infrastructurii  edilitare, statututl
juridic al terenurilor ”i circulaþia
acestora.

- Proiect urbanistic de detaliu
(P.U.D.) care are exclusiv caracter
de reglementare specificª,
concretizatª în limitele terenului
afectat pentru o investþie cu
destinaþie precizatª, fiind
instrumentul prin care se asigurª
condiþiile de amplasare (ocupare a
unui teren), dimensionare ”i servire
edilitarª a unuia sau mai multor
obiective, în corelare cu vecinªtªþile
immediate.

Proiectul Urbanistic de Detaliu
cuprinde reglementªri cu privire la
asigurarea accesibilitªþii pe
amplasament, constrângerile
urbanistice ”i arhitecturale,
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compatibilitªþile funcþiunilor
propuse cu cele preexistente, indicii
de ocupare ”i de utilizare a
terenului, racordarea la reþelele
edilitare, regimul juridic al
terenurilor ”i construcþiilor.

Dep.Dumitru Popescu

15. Anexa nr.2
DOCUMENTAÞIILE DE

AMENAJARE A
TERITORIULUI “I DE

URBANISM
c) REGULAMENTELE DE

URBANISM:
- Regulamentul general de

urbanism este un sistem unitar de
norme tehnice ”i juridice în
domeniul urbanismului necesar
elaborªrii documentaþiilor de
urbanism specifice, în vedere
creªrii cadrului optim al autorizªrii
execuþiei construcþiilor.

- Regulamentul local de
urbanism este un ansamblu de
documente scrise ”i desenate care
detaliazª ”i expliciteazª proiectele
urbanistice (PUG “I PUZ) ”i

Anexa nr.2
DOCUMENTAÞIILE DE

AMENAJARE A TERITORIULUI
“I DE URBANISM

c) REGULAMENTELE DE
URBANISM:

- Regulamentul general de
urbanism este un sistem unitar de
norme tehnice ”i juridice în domeniul
urbanismului necesar elaborªrii
documentaþiilor de urbanism
specifice, în vedere creªrii cadrului
optim al autorizªrii execuþiei
construcþiilor.

- Regulamentul local de
urbanism este un ansamblu de
documente scrise ”i desenate care
detaliazª ”i expliciteazª proiectele
urbanistice (PUG “I PUZ) ”i cuprinde
condiþiile tehnice care trebuie

˛n acord cu pct.1 din
prezenta Anexª.
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cuprinde condiþiile tehnice care
trebuie respectate pentru aplicarea
acestora.

respectate pentru aplicarea acestora,
astfel:

- prin Regulamentul local de
urbanism, aferent proiectului
urbanistic general, se detaliazª
zonele funcþionale ”i condiþiile
tehnice de construire, a”a cum au
fost stabilite în proiectul urbanistic
general ce delimiteazª intravilanul
localitªþii;

- prin Regulament de
urbanism aferent Proiectului
urbanistic zonal se stabilesc
condiþiile tehnice de dezvoltare
urbanisticª a zonelor urbane
studiate.

Dep.Dumitru Popescu

                                            PRE“EDINTE,                                                       SECRETAR,

                                         Dan Ioan Popescu                                                      Istvan Antal

     Exp.parlam.
 Dr.Cristina Bªlªnescu


