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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

   

Nr. 4c-7/466                                            

București, 21 septembrie 2022 

                                                             

  

 Către, 

 Comisia juridică, de disciplină și imunități    

Doamnei Președinte Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

    

    

                 Vă înaintăm alăturat raportul preliminar asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului şi pentru modificarea şi completarea Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004, trimisă spre dezbatere în fond Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități, cu adresa nr. PLx.317/2022 din 29 iunie 2022. 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

               

 

beatrice.meianu
Conform cu originalul
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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

   

 

RAPORT PRELIMINAR   

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi 

pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost 

sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

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

pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului şi pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004, trimisă cu adresa nr. PLx.317/2022 din 29 iunie 2022 . 

           Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, 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.  
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 La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 531/11.05.2022);  

 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 2563/03.05.2022); 

 avizul nefavorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr. 4c-6/482/8.09.2022); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice (nr. 4c-5/483/14.09.2022); 

 adresa Comisiei pentru constituționalitate a Senatului (nr. LXVIII/1312/2022) 

în vederea stabilirii competenței de dezbatere ca primă Cameră sesizată - pentru ca 

pe dispozițiile art. III Senatul se pronunță în calitate de Cameră Decizională. Pe 

dispozițiile art. I și II competența luării în dezbatere revine Camerei Deputaților  în 

calitate de Cameră Decizională. Astfel, în conformitate cu art. 75 alin. (4) din legea 

fundamentală, în cazul în care ”Senatul va adopta modificări ale dispozițiilor art. I 

și II din textul adoptat de Camera Deputaților, legea se va întoarce, numai pentru 

prevederile respective, la Camera Deputaților care va decide definitiv în procedură 

de urgență”. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.50/1991, a Legii nr.350/2001, precum modificarea şi completarea Legii 

nr.554/2004. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează adoptarea unor măsuri care 

să lămurească, pe cât posibil, cadrul legal existent şi să readucă siguranţa circuitului civil 

şi echilibrul procesual în litigiile specifice de urbanism. 

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat propunerea legislativă mai 

sus menționată în ședința din 21 septembrie 2022.  

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului deputații 

au fost prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în conformitate 

cu prevederile art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, domnul Marin Țole - secretar de stat în cadrul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
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 În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei juridice, de 

disciplinbă și imunități un raport preliminar de respingere a propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului şi pentru modificarea şi completarea Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004, întrucât toate prevederile reglementate prin 

prezenta propunere legislativă se vor regăsi în dispozițiile Codului Amenajării 

Teritoriului, Construcțiilor și Urbanismului. 

      În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

organice. 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Radu-Marcel TUHUŢ 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Beatrice DRĂGAN 

 

 


