
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
   DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

            Bucureşti, 14 martie 2017 
           Nr. PLx. 146/2017 

 
A V I Z  

referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, precum şi a legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare în 
procedură de urgen�ă cu proiectul de Lege aprobarea aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, trimis cu adresa nr. PLx. 146 din 27 februarie 2017, 
înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-11/346 din 28 februarie 
2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de Lege, în 
�edin�a din 20 februarie 2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea �i completarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismul, precum �i a Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construc�ii, urmărindu-se sprijinirea dezvoltării 
investi�iilor, reducerea mecanismelor de dezvoltare necontrolată a localită�ilor, precum �i 
eliminarea disfunc�ionalită�ilor existente la nivelul autorită�ilor administra�iei publice 
responsabile cu autorizarea construc�iilor. 

În şedinţa din data de 14 martie 2017, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.1312 din 20 decembrie 2016. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise �i 
respinse redate în Anexele 1 �i 2 care fac parte integrantă din prezentul aviz. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
                     PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
                 Eugen NICOLICEA               Stelu�a Gustica CĂTĂNICIU 
 

 

 

 

Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 
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Anexa 1 
PL-x 146/2017 

 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii 
 

Nr. 
crt. 

Text acte normative în vigoare Text forma adoptată de Senat Autor amendamente Motivare 

1. LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii - 
Republicare 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.100/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, 
precum şi a Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 

Nemodificat  

2. Art.4 Autorizaţiile de construire se 
emit de preşedinţii consiliilor 
judeţene, de primarul general al 
municipiului Bucureşti, de primarii 
municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, ai oraşelor 
şi comunelor pentru executarea 
lucrărilor definite la art. 3, după 
cum urmează: 
c)de primarul general al 
municipiului Bucureşti, pentru: 
 
1.investiţii ce se realizează pe 

La art. VII, după punctul 7 se 
introduce un nou punct, 71, cu 
următorul cuprins: 
71. La art. 4 alin (1), litera c) 
punctele 2 �i 3 �i litera d) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

 
 
 

Nemodificat 
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terenuri care depăşesc limita 
administrativ-teritorială a unui 
sector şi cele care se realizează în 
extravilan; 
 

3.  
2.la construcţiile prevăzute la art. 
3 alin. (1) lit. b); 

 
2. lucrări de construire, 
reconstruire, extindere, 
reparare, consolidare, 
protejare, restaurare, 
conservare, precum şi orice 
alte lucrări, indiferent de 
valoarea lor, care urmează să 
fíe efectuate la toate 
categoriile de monumente 
istorice prevăzute de lege - 
monumente, ansambluri, 
situri - inclusiv la anexele 
acestora, identifícate în 
acelaşi imobil - teren şi/sau 
construcţii, la construcţii 
amplasate în zone de 
protecţie a monumentelor şi 
în zone construite protejate, 
stabilite potrivit legii, ori la 
construcţii cu valoare 
arhitecturală sau istorică 
deosebită, stabilite prin 
documentaţii de urbanism 
aprobate; 
 

 
Se elimină 

 
Autor:Comisia juridică, de 

disciplină �i imunită�i 
 

Pentru o mai bună reglementare 
potrivit Legii nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru 
eleborarea actelor normative, 
republicată. 
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4. 3.lucrări de modernizare, 
reabilitare, extindere de reţele 
edilitare municipale, de transport 
urban subteran sau de suprafaţă, de 
transport şi distribuţie, pentru: 
apă/canal, gaze, electrice 
termoficare, comunicaţii - inclusiv 
fibra optică, executate pe domeniul 
public sau privat al municipiului 
Bucureşti, precum şi lucrări de 
modernizare şi/sau reabilitare de 
străzi, care sunt în administrarea 
municipiului Bucureşti. 
d)de primarii sectoarelor 
municipiului Bucureşti, pentru 
lucrările care se execută în 
teritoriul administrativ al 
sectoarelor, cu excepţia celor 
prevăzute la lit. c), inclusiv 
branşamente şi racorduri 
aferente reţelelor edilitare; 
  

3.lucrări de modernizare, 
reabilitare, extindere de reţele 
edilitare municipale, de 
transport urban subteran sau de 
suprafaţă, de transport şi 
distribuţie, pentru: apă/canal, 
gaze, electrice termoficare, 
comunicaţii - inclusiv fibra 
optică, executate pe domeniul 
public sau privat al 
municipiului Bucureşti, precum 
şi lucrări de modernizare şi/sau 
reabilitare de străzi, care sunt în 
administrarea municipiului 
Bucureşti. 
d)de primarii sectoarelor 
municipiului Bucureşti, 
pentru:  
1. lucrările care se execută în 
teritoriul administrativ al 
sectoarelor, cu excepţia celor 
prevăzute la lit. c);  
2. branşamente şi racorduri 
aferente reţelelor edilitare; 
 

 
 

Nemodificat 

 

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
nr. 100 din 15 decembrie 2016 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, precum şi a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.100/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, 
precum şi a Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 

Nemodificat  
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6. Art. VII. - 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 �i 
completările ulterioare, se modifică 
�i se completează după cum 
urmează: 
22. Alineatul (2) al articolului 11 se 
modifică �i va avea următorul 
cuprins: 
(2) Se pot executa fără autorizaţie 
de construire şi lucrări pentru 
amplasarea de tonete şi pupitre 
acoperite sau închise, destinate 
difuzării şi comercializării presei, 
cărţilor şi florilor, care sunt 
amplasate direct pe sol, fără 
fundaţii şi platforme, în suprafaţă 
de maxim 5 mp, care nu cauzează 
congestionarea sau blocarea 
traficului pietonal pe trotuar, fără 
racorduri şi/sau branşamente la 
utilităţi urbane, cu excepţia energiei 
electrice, precum şi lucrări de 
reparaţii/reabilitări/retehnologizări, 
inclusiv modificarea, înlocuirea sau 
adăugarea de echipamente reţelelor 
de comunicaţii electronice, în cazul 
în care pentru acestea nu sunt 
necesare şi lucrări asupra 
infrastructurilor fizice de susţinere, 
efectuate de beneficiarii regimului 
de autorizare generală din domeniul 

 
 
                  ----------------- 

3. La Aricolul VII, punctul 22, 
articolul 11, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Se pot executa fară autorizaţie 
de construire şi lucrări pentru 
amplasarea de tonete şi pupitre 
acoperite sau închise, destinate 
difuzării şi comercializării presei, 
cărţilor şi florilor, care sunt 
amplasate direct pe sol, fară 
fundaţii şi platforme, în suprafaţă 
de maxim 10 mp, care nu 
cauzează congestionarea sau 
blocarea traficului pietonal pe 
trotuar, fară racorduri şi/sau 
branşamente la utilităţi urbane, cu 
excepţia energiei electrice, 
precum şi lucrări de 
reparaţii/reabilitări/retehnologiări, 
inclusiv modificarea, înlocuirea 
sau adăugarea de echipamente 
reţelelor de comunicaţii 

Suprafaţa de 10 mp pentru tonete şi 
pupitre acoperite sau închise, 
destinate difuzării şi comercializării 
presei, cărţilor şi florilor este 
necesara deoarece 5mp sunt 
insuficienţi desfasurarii unui comerţ 
civilizat. Acestea au nevoie de dotări 
tehnice adecvate, precum aparate de 
aer condiţionai si alimentare cu apa 
necesare atat păstrării in bune 
condiţii a mărfurilor perisabile (ex 
flori) dar si importante pentru a 
asigura un mediu de lucru decent 
pentru lucratori (in perioadele cu 
temperaturi extreme). 
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comunicaţiilor electronice şi/sau de 
operatorii de reţea. 

electronice, în cazul în care pentru 
acestea nu sunt necesare şi lucrări 
asupra infrastructurilor fizice de 
susţinere, efectuate de beneficiarii 
regimului de autorizare generală 
din domeniul comunicaţiilor 
electronice şi/sau de operatorii de 
reţea. 
 
Autori amendament:  
Deputat PSD - Manole Petre 
Florin,  
Deputat PSD - Vîrză Mihăiţă 
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Anexa 2 
PL-x 146/2017 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 

 
Nr. 
crt. 

Text acte normative în vigoare Text forma adoptată de Senat Autor amendamente Motivare 

1. 2.la construcţiile prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. b); 

2. lucrări de construire, 
reconstruire, extindere, reparare, 
consolidare, protejare, restaurare, 
conservare, precum şi orice alte 
lucrări, indiferent de valoarea lor, 
care urmează să fíe efectuate la 
toate categoriile de monumente 
istorice prevăzute de lege - 
monumente, ansambluri, situri - 
inclusiv la anexele acestora, 
identifícate în acelaşi imobil - 
teren şi/sau construcţii, la 
construcţii amplasate în zone de 
protecţie a monumentelor şi în 
zone construite protejate, stabilite 
potrivit legii, ori la construcţii cu 
valoare arhitecturală sau istorică 
deosebită, stabilite prin 
documentaţii de urbanism 
aprobate; 
 

La art. VII, după punctul 7 se 
introduce un nou punct, 71, cu 
următorul cuprins: 
71. La art. 4 alin (1), lit. c) pct. 2 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
2. la construcţiile prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. b); 
 
Autori amendament:  
Deputat PSD - Manole Petre 
Florin,  
Deputat PSD - Vîrză Mihăiţă 
 
 

Pentru o mai bună reglementare 
potrivit Legii nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru 
eleborarea actelor normative, 
republicată. 
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2. Art. VII. - 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 �i completările 
ulterioare, se modifică �i se 
completează după cum urmează: 
22. Alineatul (2) al articolului 11 
se modifică �i va avea următorul 
cuprins: 
 
(2) Se pot executa fără autorizaţie 
de construire şi lucrări pentru 
amplasarea de tonete şi pupitre 
acoperite sau închise, destinate 
difuzării şi comercializării presei, 
cărţilor şi florilor, care sunt 
amplasate direct pe sol, fără 
fundaţii şi platforme, în 
suprafaţă de maxim 5 mp, care 
nu cauzează congestionarea sau 
blocarea traficului pietonal pe 
trotuar, fără racorduri şi/sau 
branşamente la utilităţi urbane, cu 
excepţia energiei electrice, 
precum şi lucrări de 
reparaţii/reabilitări/retehnologizăr
i, inclusiv modificarea, înlocuirea 
sau adăugarea de echipamente 
reţelelor de comunicaţii 
electronice, în cazul în care 
pentru acestea nu sunt necesare şi 
lucrări asupra infrastructurilor 

 
 
                  ----------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Se pot executa fară autorizaţie 
de construire şi lucrări pentru 
amplasarea de tonete şi pupitre 
acoperite sau închise, destinate 
difuzării şi comercializării presei, 
cărţilor şi florilor, care sunt 
amplasate direct pe sol, fară 
fundaţii şi platforme, în suprafaţă 
de maxim 5 mp, care nu cauzează 
congestionarea sau blocarea 
traficului pietonal pe trotuar, fară 
racorduri şi/sau branşamente la 
utilităţi urbane, cu excepţia 
energiei electrice, precum şi 
lucrări de 
reparaţii/reabilitări/retehnologiări, 
inclusiv modificarea, înlocuirea 
sau adăugarea de echipamente 
reţelelor de comunicaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament respins prin vot. 
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fizice de susţinere, efectuate de 
beneficiarii regimului de 
autorizare generală din domeniul 
comunicaţiilor electronice şi/sau 
de operatorii de reţea. 

electronice, în cazul în care pentru 
acestea nu sunt necesare şi lucrări 
asupra infrastructurilor fizice de 
susţinere, efectuate de beneficiarii 
regimului de autorizare generală 
din domeniul comunicaţiilor 
electronice şi/sau de operatorii de 
reţea. 
 
Autor amendament:  
Deputat USR: Ion Stelian-Cristian 
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