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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 
 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI  

 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ  
ȘI IMUNITĂȚI  

Nr.4c-7/358           Nr.4c-13/750 
                          

                            
Bucureşti, 23.03.2022 

 
 

   
   Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea lit.b) a alin.(21) şi lit.b) a alin.(22) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, trimis Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru 
examinare în fond, cu adresa nr. Pl-x 483/2020 din 17 august 2020. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

PREŞEDINTE 
 

      Simona BUCURA- OPRESCU        
 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ  
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 
 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI  

 

COMISIA JURIDICĂ, 
 DE DISCIPLINĂ  
ȘI IMUNITĂȚI  

Nr.4c-7/358 
 

          Nr.4c-13/750 
                          

 

  

Bucureşti, 23.03.2022 
Pl-x 483/2020 

 
 
 

R A P O R T    C O M U N 
 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea lit.b) a alin.(21) şi lit.b) a alin.(22) ale 

art.5 din Legea nr.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 și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, cu 

dezbaterea în fond, a Propunerii legislative pentru modificarea lit.b) a alin.(21) şi lit.b) a 

alin.(22) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, transmisă prin adresa nr. Plx 483/2020 din 17 august 2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 

ședința din 11 august 2020. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport comun comisiile au avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 620/26.06.2020); 

- avizul  favorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 5009/19.06.2020); 

- punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr. 800/23.02.2021). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(21) lit.b) şi 

alin.(22) lit.b) ale art.5 din Legea nr.50/1991, intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii 

de motive, adăugarea anexelor gospodăreşti ale exploataţiilor agricole în categoria 

construcţiilor pentru care nu este necesară emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale 

autorităţilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile au examinat propunerea 

legislativă în ședințe separate. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat propunerea 

legislativă  în ședința desfășurată în sistem mixt, din ziua de 16 noiembrie 2021. La ședința 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți conform listei de 

prezentă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise și 

respinse. 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 

examinat propunerea legislativă în ședințele din data de 2 noiembrie 2020 și din data de 23 

martie 2022. La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-

au înregistrat prezența deputații conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu 

amendamente admise și respinse. 
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În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor două 

Comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea propunerii legislative pentru modificarea lit.b) a alin.(21) şi lit.b) a 

alin.(22) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu amendamente admise și  amendamente respinse care se regăsesc în Anexele 

nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport comun. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 

 PREŞEDINTE 
 

Simona  
BUCURA-OPRESCU  

 

 
PREŞEDINTE 

 
Laura-Cătălina 

VICOL-CIORBĂ 
 

  
 

SECRETAR, 
 

SECRETAR, 
 

Oana-Alexandra  
CAMBERA  

 
László-Zsolt 
LADÁNYI 

 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Beatrice MEIANU 

 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Andreea SÂRBU 
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Anexa 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

LEGE 
 în vigoare 

Forma inițiatorului Amendamente propuse 
(Autorul amendamentelor) 

Motivare 

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

Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea lit. b) a alin.(21) și lit. 
b) a alin.(22) ale art.5 din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții 

Titlul Legii 
 

LEGE 
pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor în construcții 
 
 

Autori: Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

 
 

 
 
 

Tehnică legislativă 
 

2.  Articol unic – Lit. b) a alin.(21) și lit. b) a 
alin.(22) ale art.5 din Legea nr. 50 din 29 
iulie 1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 163 din 07 august 1991, republicată, se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 
 

Articol unic – Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 
2004, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
 

Autori: Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

 

Tehnică legislativă 
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3. Art. 2  
(4)Prin exceptare de la 
prevederile alin. (2) se pot 
emite autorizaţii de 
construire şi fără 
documentaţii de amenajare 
a teritoriului şi de urbanism 
aprobate, pentru: 
 
d)lucrări de cercetare şi de 
prospectare a terenurilor - 
foraje şi excavări -, 
necesare în vederea 
efectuării studiilor 
geotehnice, exploatărilor de 
cariere, balastierelor, 
sondelor de gaze şi petrol, 
precum şi altor exploatări; 

 1. La articolul 2 alineatul (4), litera d) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
d)lucrări de cercetare şi de prospectare a 
terenurilor - foraje şi excavări -, necesare în 
vederea efectuării studiilor geotehnice, 
exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de 
gaze şi petrol, capacităților de producere a 
energiei electrice și a hidrogenului din surse 
regenerabile, precum şi altor exploatări; 
 
Autori amendament: 

Deputat Sándor Bende  

Deputat Dénes Seres   

Deputat László-ZsoltLadányi 

Grup parlamentar UDMR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesară o 
simplificare a 
legislației privind 
emiterea 
autorizațiilor de 
construire în vederea 
accesării fondurilor 
europene destinate 
investițiilor în 
producerea de 
energie verde. 

4. Art. 5.  
(21)Emiterea avizului 
serviciilor deconcentrate ale 
autorităţilor centrale privind 
protecţia sănătăţii 
populaţiei nu este necesară 
pentru următoarele 
categorii de lucrări decât în 
situaţiile speciale de 
derogare de la normele în 

1. Lit. b) a alin.(21) al art. 5 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

2. La articolul 5 alineatul (21), litera b) va avea 
următorul cuprins: 

 

 

 

Autori: Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

Tehnică legislativă 
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vigoare prevăzute de lege în 
care este necesar un studiu 
de evaluare a impactului 
asupra sănătăţii populaţiei: 

5. ….. 
b)construirea de anexe 
gospodăreşti; 

 
b)construirea de anexe gospodărești și anexe 
gospodărești ale exploatațiilor agricole; 

 
b) Nemodificat 
 

 

 
 
 

6. (22)Emiterea actului 
administrativ al autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului nu este necesară 
pentru următoarele 
categorii de lucrări: 
 

2. Lit. b) a alin.(22) al art. 5 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

3. La articolul 5 alineatul (22), litera b) va avea 
următorul cuprins: 
 

 

Autori: Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

Tehnică legislativă 

7. …… 
b)construirea de anexe 
gospodăreşti, cu excepţia 
celor utilizate pentru 
creşterea animalelor; 
 

b) construirea de anexe gospodărești și anexe 
gospodărești ale exploatațiilor agricole, cu 
excepția celor utilizate pentru creșterea 
animalelor. 

 
b) Nemodificat 
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Anexa 2 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
Crt.  Text adoptat de Senat Amendament respins 

MOTIVARE 
1. Argumente 

susţinere 
2. Argumente 

respingere 

Cameră 
decizională 

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

Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea lit. b) a alin.(21) și 
lit. b) a alin.(22) ale art.5 din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții 

Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea lit. d) a alin.(4) al 
art.2, lit.b) a alin.(21) și lit. b) a 
alin.(22) ale art.5 din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții 

 
Autori amendament: 

Deputat Sándor Bende  

Deputat Dénes Seres   

Deputat László-ZsoltLadányi 

Grup parlamentar UDMR 

  1…… 
2. Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

2.  Articol unic – Lit. b) a alin.(21) și lit. b) 
a alin.(22) ale art.5 din Legea nr. 50 din 
29 iulie 1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 163 din 07 
august 1991, republicată, se modifică 
și vor avea următorul cuprins: 

Articol unic – Litera d) a alineatului 
(4) al articolului 2, litera b) a 
alin.(21) și litera b) a alin.(22) ale art.5 
din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 933 
din 13 octombrie 2004, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 

 1…… 
2. Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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Autori amendament: 

Deputat Sándor Bende  

Deputat Dénes Seres   

Deputat László-ZsoltLadányi 

Grup parlamentar UDMR 
3. Art. 5.  

(21)Emiterea avizului 
serviciilor deconcentrate ale 
autorităţilor centrale privind 
protecţia sănătăţii populaţiei 
nu este necesară pentru 
următoarele categorii de 
lucrări decât în situaţiile 
speciale de derogare de la 
normele în vigoare 
prevăzute de lege în care este 
necesar un studiu de 
evaluare a impactului asupra 
sănătăţii populaţiei: 

1. Lit. b) a alin.(21) al art. 5 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 

2. La articolul 5, litera b) a 
alineatului (2¹) și litera b) a 
alineatului (2²)  se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
 
Autori amendament: 

Deputat Sándor Bende  

Deputat Dénes Seres   

Deputat László-ZsoltLadányi 

Grup parlamentar UDMR 

 1…… 
2. Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

4. ….. 
b)construirea de anexe 
gospodăreşti; 

 
b)construirea de anexe gospodărești și 
anexe gospodărești ale exploatațiilor 
agricole; 

 
b) construirea de anexe gospodărești și 
anexe gospodărești ale exploatațiilor 
agricole, dacă acestea din urmă se 
află la o distanță de minim 500 m de 
orice locuință sau zonă de locuințe 
conform unei documentații de 
urbanism în vigoare; 
 
Autor amendamente: 

Deputat Victor ILIE 

Grup parlamentar USR 

 1…… 
2. Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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5. (22)Emiterea actului 
administrativ al autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului nu este necesară 
pentru următoarele categorii 
de lucrări: 
 

2. Lit. b) a alin.(22) al art. 5 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 

3. Se elimină 
 
Autori amendament: 
Deputat Sándor Bende  
Deputat Dénes Seres   
Deputat László-ZsoltLadányi 
Grup parlamentar UDMR 

 1…… 
2. Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

6. …… 
b)construirea de anexe 
gospodăreşti, cu excepţia 
celor utilizate pentru 
creşterea animalelor; 
 

b) construirea de anexe gospodărești și 
anexe gospodărești ale exploatațiilor 
agricole, cu excepția celor utilizate 
pentru creșterea animalelor. 

b) construirea de anexe gospodărești și 
anexe gospodărești ale exploatațiilor 
agricole, dacă acestea din urmă se 
află la o distanță de minim 500 m de 
orice locuință sau zonă de locuințe 
conform unei documentații de 
urbanism în vigoare; 
 
Autor amendamente: 

Deputat Victor ILIE 

Grup parlamentar USR 

 

 1…… 
2. Respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

 
 
 


