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                 Vă înaintăm alăturat raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2023 pentru modificarea art.11 alin.(1) 

lit.k) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu adresa nr.PLx. 162/2023 

din 14 martie 2023. 
 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA - OPRESCU 
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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
 

 Nr. 4c-7/175                                            

 București, 21.03.2023 

                                                                                                                                                                                                 

  RAPORT PRELIMINAR   

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2023 

pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.k) din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 

 

            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 proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.9/2023 pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.k) din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, trimis cu adresa nr. 

PLx.162/2023 din 14 martie 2023 și înregistrat cu nr. 4c-7/175/14.03.2023. 

           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 13 martie 2023 cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constituția României, republicată. 

 Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia a avut în vedere:  

 - avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.80/25.01.2023) 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

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

cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să poată fi executate fără 

autorizaţie de construire/desfiinţare şi lucrările de întreţinere curentă, întreţinere 

periodică şi reparaţii curente la infrastructura de transport şi la instalaţiile aferente. 

Totodată, se propune ca autorizarea executării lucrărilor de construcţii aferente 

infrastructurii de transport de interes national şi de metrou gestionată de Societatea 

Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex‟ S.A. să fie făcută de către 
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Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia de specialitate, cu respectarea 

prevederilor legale în domeniul autorizării construcţiilor, aceste prevederi urmând a fi 

aplicate şi proiectelor de metrou aflate în diferite stadii de implementare, dacă până la 

intrarea în vigoare a legii, nu au fost depuse la autorităţile locale cererile pentru 

emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 

 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 proiectul de lege sus 

menționat în ședința din 21 martie 2023.  

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

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

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

modificările și completările ulterioare, domnul Sándor Gábor – secretar de stat în 

cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 

 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către membrii 

Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar 

de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.9/2023 pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.k) din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu amendamente admise prezentat în 

Anexa la prezentul raport preliminar. 

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

legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA - OPRESCU 

 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Roxana ARDELEANU 
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Anexa 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Text O.G. nr.9/2023 Text adoptat de Senat Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

0 1 2 3 4 

1.   LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.9/2023 pentru 

modificarea art.11 alin.(1) lit.k) din 

Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii 

 

Nemodificat  

2.    Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanţa Guvernului nr.9 din 26 

ianuarie 2023 pentru modificarea 

art.11 alin.(1) lit.k) din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, 

adoptată în temeiul art.1 pct.II.5 din 

Legea nr.365/2022 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanţe, și 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.69 din 26 

ianuarie 2023, cu următoarele 

modificări și completări: 

 

Nemodificat  
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3.   

ORDONANŢĂ 

pentru modificarea art.11 alin.(1) 

lit.k) din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii 

 1. Titlul se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 „Ordonanță pentru modificarea 

și completarea Legii nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcții” 

Nemodificat  

4.   

 

 Articol unic - La articolul 11 

alineatul(1) din 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 şi completările 

ulterioare, litera k) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 2. Articolul unic se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

 „Articol unic.- 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 şi 

completările ulterioare, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

Nemodificat  

5.   

 

 

 "k) lucrări de întreţinere 

curentă, întreţinere periodică şi 

reparaţii curente la infrastructura de 

transport şi la instalaţiile aferente;" 

 1. La articolul 11 alineatul (1), 

litera k) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 „k) lucrări de întreţinere 

curentă, întreţinere periodică şi 

reparaţii curente la infrastructura de 

transport şi la instalaţiile aferente;” 

Nemodificat  

6.    2. La articolul 11, alineatul (7), 

după litera f) se introduce o nouă 

literă, lit.g) cu următorul cuprins: 

 g) lucrări de foraje şi 

excavări necesare pentru 

efectuarea studiilor geotehnice şi 

a prospecţiunilor geologice 

pentru proiecte de infrastructură 

Extinderea ariei 

de lucrări pentru 

care se pot 

executa fără 

autorizație de 

construire și la 

cele precis 

determinate care 

fac obiectul 
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de transport de interes național și 

de infrastructură de metrou. 

 

Autor: membrii Comisiei 

 

amendamentului, 

în condițiile 

excepțiilor 

prevăzute de 

Legea nr.50/1991. 

7.    3. După articolul 112 se introduce 

un nou articol, art.113, cu 

următorul cuprins: 

 

 Art.113. - Se pot executa 

fără autorizaţie de construire 

lucrări de supraînălțare a 

trecerilor pentru pietoni, 

elemente de semnalistică și 

marcaje rutiere, în baza avizului 

Comisiei de Circulație,  

acordului Brigăzii Rutiere și al 

administratorului drumului, 

obținute în prealabil. 

 

Autor: membrii Comisiei 

Această prevedere 

este necesară 

pentru a da 

posibilitatea 

autorităților 

publice locale să 

efectueze lucrări 

de supraînălțare a 

trecerilor de 

pietoni (creșterea 

protecției 

pietonilor în 

trafic), în baza 

avizului Comisiei 

de Circulație, 

acordului Brigăzii 

Rutiere și al 

administratorului 

drumului. În 

prezent, este 

nevoie de o 

autorizație de 

construire pentru 

a efectua aceste 

lucrări, fapt ce 

întârzie în mod 

nejustificat 

procesul. 
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8.    2. La articolul 43, litera b) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 „b) aferente infrastructurii de 

transport de interes naţional și de 

metrou gestionată de Societatea 

Comercială de Transport cu metroul 

București ”Metrorex”-S.A. se face de 

către Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii, prin direcția de 

specialitate, cu respectarea 

prevederilor legale în domeniul 

autorizării construcțiilor;” 

 

Devine punctul 4 nemodificat.  

9.    3. La articolul 43, după litera 

b) se introduce o nouă literă, lit.c), cu 

următorul cuprins: 

 „c) prevederile de la lit.b) se 

aplică și proiectelor de metrou aflate în 

diferite stadii de implementare, dacă 

până la intrarea în vigoare a legii nu a 

fost depusă la autoritățile locale cererea 

pentru emiterea autorizației de 

construire/desființare.” 

 

Devine punctul 5 nemodificat.  

 

 


