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 Legea nr. 50/1991 actualizată și republicată Proiect de lege adoptat de Senat în 2 sept 2015 

http://www.cdep.ro/proiecte/2015/500/70/9/se7

40.pdf   

 

Observații și consecințe ale modificării L50 cu 

propunerile de modificare înaintate de O.A.R. 

București  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I: Autorizarea executării 

lucrărilor de construcții 
Articolul 3 
b) lucrări de construire, reconstruire, 

extindere, reparare, consolidare, protejare, 

restaurare, conservare, precum și 
orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, 

care urmează să fie efectuate la construcții 

reprezentând monumente 
istorice, inclusiv la anexele acestora, 

identificate în același imobil - teren şi/sau 

construcții, la construcții amplasate în 
zone de protecție a monumentelor şi în zone 

construite protejate, stabilite potrivit legii, ori 

la construcții cu valoare 
arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite 

prin documentații de urbanism aprobate; 

 

 

CAPITOLUL I: Autorizarea executării lucrărilor 

de construcții 
Articolul 3 
b) lucrări de construire, reconstruire, 
extindere, reparare, consolidare, protejare, 
restaurare, conservare, precum si orice alte 
lucrări, indiferent de valoarea lor, care 
urmează sa fie efectuate la construcții 
reprezentând monumente istorice, inclusiv 
la anexele acestora, identificate in același 
imobil - teren si/sau construcții. 
b1) lucrări de construire, reconstruire, 
extindere, reparare, consolidare, protejare, 
restaurare, conservare, precum si orice alte 
lucrări, indiferent de valoarea lor, care 
urmează sa fie efectuate la construcții 
amplasate in zone protejate și în zone de 
protecție a monumentelor, stabilite prin 
documentații de urbanism aprobate conform 
legii.  

Impact : major negativ  

Alineatul b face referire la modul de 
autorizare al clădirilor de interes cultural și 
istoric, fie acestea monumente sau zone 
protejate. Separarea acestuia în vederea 
modificării procedurii de autorizare reprezintă 
o prevedere opozițională cu legislația în 
vigoare pe protecția monumentelor istorice, 
care prevede același proces de autorizare 
pentru ambele tipologii. Atât intervențiile pe 
monumente, cât și pe clădirile din zonele 
protejate au nevoie de avizul Ministerului 
Culturii și de al serviciilor deconcentrate ale 
acestuia.  
Separarea intenționată a acestor categorii, 
motivată prin diferența în „natura lucrărilor de 
construire” poate avea drept consecințe 
pierderea statutului special al zonelor 
protejate și permiterea intervențiilor neavizate 
care vor altera major caracterul zonelor 
istorice ale orașelor.  Prevederile de protecție 
a zonelor protejate vin ca măsură 
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---------- completare -------------- 

Articolul 24 din Legea nr. 422/2001 
(1)Intervențiile care se efectuează asupra 

imobilelor care nu sunt monumente istorice, 

dar care se află în zone de protecție a 

monumentelor istorice sau în zone 

construite protejate se autorizează pe baza 

avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau, 

după caz, al serviciilor publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 

Cultelor şi a celorlalte avize, potrivit 

dispozițiilor legale în vigoare. 

complementară a protecției monumentelor 
istorice listate ca atare, dar și pentru 
păstrarea caracterului și identității locale a 
orașelor. 
Propunem: 
1. păstrarea formei propuse cu corelarea 

integrală a textului de lege atât pentru 
alin. 3, cât și pentru alin. 31. De altfel, 
având în vedere că rolul legii nr. 50 este 
de a reglementa procedura de 
autorizare de construire, pentru 
monumente și zone istorice fiind 
aceeași, modificarea textului este 
redundantă din principiu.    

2. revenirea la un alineat unic, alin. 3, și 
corelarea și menținerea textului actual 
oriunde se face referire la acesta!  

Menționăm că forma din amendamentul b1 
nu face referire la cazul zonelor de protecție 
a monumentelor istorice care nu sunt 
reglementate de documentația de urbanism 
(instituite prin Legea 422/2001, art. 59). 
Propunem suprimarea textului: stabilite prin 
documentații de urbanism aprobate 
conform legii. 

2. Articolul 4 
Autorizațiile de construire se emit de 

președinții consiliilor județene, de primarul 

Articolul 4 
Autorizațiile de construire se emit de președinții 

consiliilor județene, de primarul general al 

impact: neutru  
Propunerea elimină necesitatea avizului 

primarilor de sector în vederea emiterii 
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general al municipiului București, 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 

București, cu avizul primarilor sectoarelor 

municipiului București, pentru lucrările 
care se execută: 
1. pe terenuri care depăşesc limita 

administrativ-teritorială a unui sector şi cele 

din extravilan; 
2. la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) 

lit. b); 
3.lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi 

de rețele edilitare municipale, de transport 

urban subteran sau de suprafață, de 

transport şi de distribuție, pentru: apă/canal, 

gaze, electrice, termoficare, precum şi lucrări 

şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în 

administrarea Primăriei Municipiului 

Bucureşti; 

 

municipiului București, de primarii municipiilor, 

sectoarelor municipiului București, ai orașelor şi 

comunelor pentru executarea lucrărilor definite 

la art. 3, după cum urmează 
..... 

 

 
c) de primarul general al municipiului 
București, pentru:  

 
 1.intervenții care se realizează pe terenuri care 

depășesc limita administrativ-teritorială a unui 

sector si cele din extravilan; 

 2.la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 

b) și b1). 
 3.lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de 

rețele edilitare municipale, de transport urban 

subteran sau de suprafață, de transport şi de 

distribuție, pentru: apă/canal, gaze, electrice, 

termoficare, comunicații - inclusiv fibră 
optică, executate pe domeniul public sau 
privat al municipiului București, precum și  
precum şi lucrări de modernizare şi/sau 

reabilitări străzi.  

autorizației de construire, care este atribuția 

primarului general al municipiului București. 

Este oportună intenția de a gestiona unitar 

dezvoltarea orașului, prin atribuirea Primăriei 

Generale a competenței de avizare și 

autorizare. Astfel, se pot evita derapajele 

primăriilor de sector, care în lipsa unui corp 

specializat de autorizare a intervențiilor în 

zonele istorice pot accepta intervenții 

negative.   

Propunem păstrarea formei din proiectul de 

lege.  
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 4. Investiții din fonduri guvernamentale sau 
europene. 

3.  Articolul 7.  
alin. 81) Investitorul are obligația să monteze, 
la loc vizibil, panoul de identificare a 
investiției. 

impact: pozitiv 

 

4. Articolul 10  
Pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construcții în zonele asupra cărora s-a 

instituit, potrivit legii, un anumit regim de 

protecție prevăzut în planurile de amenajare 

a teritoriului şi în documentațiile de urbanism 

aprobate, se va proceda după cum urmează: 
a) în zonele construite protejate, în zonele de 

protecție a monumentelor istorice, definite 

potrivit legii, şi în ansamblurile de arhitectură 

şi siturile arheologice, solicitantul va obține 

avizul conform al Ministerului Culturii şi 

Cultelor, pe baza documentațiilor de 

urbanism avizate şi aprobate conform legii; 
b) în cazul lucrărilor de intervenții asupra 

construcțiilor monumente istorice, pe lângă 

avizul Ministerului Culturii se vor obține 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact: posibil pozitiv, cu condiții  
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2015/15L252

ca1.pdf  
Noile articole propuse 101 și 102 au fost 

respinse de Comisia economică, industrie și 

servicii în 3 iunie  2015 pe motiv că reprezintă 

o dublă reglementare la articolul 10. Au fost 

reluate în forma legii adoptată de Senat în 2 

septembrie  2015, deci rămân active.  
Articolul 101 pot fi oportun în măsura în care 

devin un instrument cu impact pozitiv pentru 

consiliile locale de a judeca impactul unei 

intervenții asupra monumentelor istorice. 

Documentația propusă prin art. 101 va lua 

forma unui ghid de bune practici, care pe baza 

unei analize tipologice, funcționale, artistico-

arhitecturale, să creeze cadrul general 

aprobat de restaurare urbană (plan necesar 
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avizele specifice cerinţelor de calitate a 

construcțiilor, potrivit prevederilor legale; 
 

 

 

 

 

 
Articolul 101)  
În zonele declarate de interes turistic,  
primăriile municipiilor, orașelor sau 
comunelor vor propune spre aprobare o 
documentație aferentă elementelor de 
identitate arhitecturală a imobilelor, anexelor 
și împrejurimilor din localitate, acestea 
urmând a fi aprobate de consiliul județean, 
sau după caz,  Primăria Municipiului 
București. 
 
 
 

 
Articolul 102  
Nu se vor elibera autorizații de construire 
pentru modernizarea sau construirea 
imobilelor în zone declarate de interes 

oricărui oraș, Bucureștiul fiind lipsit de un 

astfel de ghid, ca multe alte orașe și comune), 

cu criterii specifice de intervenție pe zone sau 

pe tipuri de clădiri. Redactarea acestui ghid se 

va reglementa în normele metodologice. 

Propunem următoarea formă: 

Articolul. 101)  

În zonele declarate de interes turistic, 

Consiliile Locale, sau, în cazul teritoriului 

Municipiului București, Consiliul General al 

Municipiului București adoptă regulamente și 

ghiduri de intervenție asupra monumentelor 

istorice si a clădirilor și arealelor identificate 

prin documentații de urbanism a reprezenta 

valori de patrimoniu cultural.  

Articolul 102  

Autorizațiile de construire în zone declarate de 

interes turistic, se eliberează respectând 

prevederile din regulamentele și ghidurile de 

intervenție prevăzute la articolul. 101  
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turistic, fără ca acestea să țină cont de 
documentația elementelor de identitate 
arhitecturală prezăvute la articolul 101.  

5. Articolul 11 
(1) Se pot executa fără autorizație de 

construire următoarele lucrări care nu 

modifică structura de rezistență şi/sau 
aspectul arhitectural al construcțiilor: 
a) reparații la împrejmuiri, acoperișuri, 

învelitori sau terase, atunci când nu se 

schimbă forma acestora şi materialele din 
care sunt executate; 
b) reparații şi înlocuiri de tâmplărie interioară 

şi exterioară, dacă se păstrează forma, 

dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, 
inclusiv în situația în care se schimbă 

materialele din care sunt realizate 

respectivele lucrări, cu excepția clădirilor 
declarate monumente istorice, în condițiile 

legii; 
c) reparații şi înlocuiri de sobe de încălzit; 
d) zugrăveli şi vopsitorii interioare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact: major negativ 

Prin divizarea alin. b al art. 3 în două puncte, 

respectiv lit. b) pentru monumente istorice și 

lit. b1 pentru zone de protecție și zone 

protejate, s-a creat posibilitatea eludării lit. b1 

din lista de prevederi asociate lit. b din forma 

actuală a legii.  

Lipsește corelarea cu:     

- art 11, alin 1, lit. h) - ce are modificări din 

OUG 19/2009, L 10/1995) 
- art. 11, alin. 3 cu referire la art. 11, alin 1, 

lit. e) și lit.j).  
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e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu 

se modifică elementele de fațadă şi culorile 

clădirilor; 
f) reparații la instalațiile interioare, la 

branșamentele şi racordurile exterioare, de 

orice fel, aferente construcțiilor, în 
limitele proprietății, montarea sistemelor 

locale de încălzire şi de preparare a apei 

calde menajere cu cazane 
omologate, precum şi montarea aparatelor 

individuale de climatizare şi/sau de 

contorizare a consumurilor de utilități; 
g) reparații şi înlocuiri la pardoseli; 
h) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări 

fără modificarea calității şi formei 

arhitecturale a elementelor de fațadă, dacă 

aceste lucrări nu se execută la construcțiile 

prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel: 
1. finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, 

placaje, altele asemenea; 
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de 

acces; 
3. lucrări de reabilitare energetică a 

anvelopei şi/sau a acoperișului - dacă nu se 

schimbă sistemul constructiv al acestuia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propunem următoarea formă: 

h) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări 

fără modificarea calității şi formei arhitecturale 

a elementelor de fațadă, dacă aceste lucrări 

nu se execută la construcțiile prevăzute la art. 
3 alin. (1) lit. b) și lit. b1), astfel: 
1. finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, 

placaje, altele asemenea; 
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces; 
3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei 

şi/sau a acoperișului - dacă nu se schimbă 

sistemul constructiv al acestuia, respectiv 

terasă/șarpantă - la clădiri de locuit individuale 

cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente 

istorice clasate sau în curs de clasare, 
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respectiv terasă/șarpantă - la clădiri de locuit 

individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu 

sunt monumente istorice clasate sau în curs 

de clasare, respectiv situate în afara zonelor 

de protecție a monumentelor şi/sau a 

zonelor construite protejate stabilite potrivit 

legii; 
[...] 
j) lucrări de investigare, cercetare, 

expertizare, conservare şi restaurare a 

componentelor artistice ale construcțiilor 
prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul 

Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorității 

administrației publice județene sau locale, 

după caz; 
alin. 2 

Se pot executa fără autorizație de construire 

şi lucrări pentru amplasarea de tonete, 

pupitre acoperite sau închise, destinate 

difuzării şi comercializării presei, cărților şi 

florilor, care sunt amplasate direct pe sol, 

fără fundații şi platforme, precum şi fără 

racorduri şi/sau branșamente la utilități 

urbane, cu excepția energiei electrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
alin. 2   
(a) Se pot executa fără autorizație și lucrări 

pentru amplasare de tonete, pupitre acoperite 

sau închise, destinate difuzării şi comercializării 

presei, cărților şi florilor, care sunt amplasate 

direct pe sol, în suprafață maximă de 5mp, fără 

fundații şi platforme, precum şi fără racorduri 

şi/sau branșamente la utilități urbane, cu 

excepția energiei electrice. 
(b) Se pot executa fără autorizație și lucrări 
pentru amplasare de tonete, pupitre 

respectiv situate în afara zonelor de protecție 

a monumentelor şi/sau a zonelor construite 

protejate stabilite potrivit legii; 
[...] 
j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, 

conservare şi restaurare a componentelor 

artistice ale construcțiilor prevăzute la art. 3 
lit. b) și lit. b1), cu avizul Ministerului Culturii 

şi Cultelor şi al autorității administrației publice 

județene sau locale, după caz.  

 

 
Impact: neutru 
a) Propunerea preia reglementarea 

existentă în normele metodologice, care 

specifică suprafața maximă de 5,00 mp 

desfășurare, devenind text de lege.  

 

 

 

 
b) Se prevede stabilirea unei perioade 

fixe de 30 de zile (în prezent este trecută o 

perioadă determinată) ca limită de timp 
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(3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu 

excepția celor prevăzute la lit. e) şi j), se 

execută la construcțiile menționate la art. 3 

acoperite sau închise, corturi, pentru 
evenimente culturale, artistice, expoziții, 
concerte, activități sportive, piețe (oboare) 
volante, pentru o perioadă maximă de 30 de 
zile,  fără fundații şi platforme, precum şi fără 
racorduri şi/sau branșamente la utilități 
urbane, cu excepția energiei electrice.  

 
alin. 21) Pentru lucrările prevăzute la alineatul 
2, este necesară obținerea în prealabil a 
avizului primarului general al Municipiului, 
primăriilor municipiilor, orașelor sau 
comunelor.  

 

 

 

pentru structurile temporare realizate fără 

autorizație de construire. Prevederea este 

extinsă și pentru alte tipuri de structuri 

temporare exemplificate în textul legii.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Propunem următoarea formă: 

(3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu 

excepția celor prevăzute la lit. e) şi j), se 

execută la construcțiile menționate la art. 3 
lit. b) și lit. b1), este obligatorie emiterea 

autorizației de construire.  
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lit. b), este obligatorie emiterea autorizației 

de construire. 
(31) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), lit. 

h), se execută la construcțiile din zonele 

declarate de interes turistic, este obligatorie 

emiterea autorizației de construire. 

6.  2.2. Sancțiunile referitoare la încălcarea legii 

în zonele protejate și de protecție au 

dispărut: 

Articolul 24 
Constituie infracțiuni şi se pedepsesc cu 

închisoare de la 3 luni la un an sau cu 

amendă următoarele fapte: 
a) executarea fără autorizație de construire 

sau de desființare ori cu nerespectarea 

prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute 

la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) şi g), cu 

excepțiile prevăzute de lege (...) 

 Impact: major negativ 

Prin lipsa corelării cu noua literă b1) lucrările 

menționate în textul aferent, realizate fără 

autorizație în zonele protejate sau cu 

nerespectarea autorizației, nu mai sunt 

infracțiuni! 
 

Propunem următoarea formă: 

a) executarea fără autorizație de construire 

sau de desființare ori cu nerespectarea 

prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la 

art. 3 alin. (1) lit. b), lit b1), lit. c), lit. e) şi lit. 

g), cu excepțiile prevăzute de lege (...) 

7. 

 

 

 

 

 

 

Articolul 26 
(1)Constituie contravenții următoarele fapte, 

dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții 

încât, potrivit legii, sa fie considerate 

infracțiuni: 
a)executarea sau desființarea, totala ori 

parțiala, fără autorizație a lucrărilor 

 

 

 

 

 

 

Impact: major negativ 

Prin lipsa corelării cu noua literă b1) lucrările 

menționate în textul aferent, realizate fără 

autorizație în zonele protejate sau cu 

nerespectarea autorizației, nu mai sunt 

contravenții!  

Propunem următoarea formă: 
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prevăzute la art. 3, cu excepția celor 
menționate la lit. b), de către investitor si 

executant; 
b)executarea sau desființarea, cu 

nerespectarea prevederilor autorizației si a 

proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la 

art. 3, cu excepția celor prevăzute la lit. b), 
precum si continuarea executării lucrărilor 

autorizate fără solicitarea unei noi autorizații 

de construire in situațiile prevăzute la art. 7 

alin. (15), de către investitor si executant; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolul 26 
Alin. 1) 
g1) lipsa panoului de identificare a investiției 
în conformitate cu prevederile art. 7 alin 8(1). 
g2) neefectuarea recepției la terminarea 
lucrărilor conform prevederilor art. 37 alin 2.  

a)executarea sau desființarea, totala ori 

parțiala, fără autorizație a lucrărilor prevăzute 

la art. 3, cu excepția celor menționate la lit. 
b) și lit b1), de către investitor si executant; 
b)executarea sau desființarea, cu 

nerespectarea prevederilor autorizației si a 

proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 

3, cu excepția celor prevăzute la lit. b) și 
lit. b1), precum si continuarea executării 

lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi 

autorizații de construire in situațiile prevăzute 

la art. 7 alin. (15), de către investitor si 

executant; 
 

 

lit. g1 și  g2. Devin contravenții neafișarea panoului 

de identificare a investiției și neefectuarea 

recepțiea lucrărilor.  

Propunem păstrarea formei din proiectul de 

lege. 
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 8. Articolul 27  
alin (3) Contravențiile prevăzute la art. 26 

alin. (1), cu excepția celor de la lit. h)-l), se 

constată şi se sancționează de 
către compartimentele de specialitate cu 

atribuții de control ale autorităților 
administrației publice locale ale 
municipiilor, sectoarelor municipiului 
București, orașelor şi comunelor, pentru 

faptele săvârșite în unitatea lor administrativ-

teritorială sau, după caz, în teritoriul 

administrativ al sectoarelor municipiului 

București, potrivit competențelor de emitere 

a autorizațiilor de construire/desființare. 

 

Articolul 27  
alin. 3 Contravențiile prevăzute la art. 26 alin. 

(1), cu excepția celor de la lit. h)-l), se constată 

şi se sancționează de către compartimentele de 

specialitate cu atribuții de control ale 
autorităților administrației publice locale ale 
municipiilor, orașelor şi comunelor, pentru 

faptele săvârșite în unitatea lor administrativ-

teritorială potrivit competențelor de emitere a 

autorizațiilor de construire/desființare. 

 
Articolul 27  
 
alin.31) Pentru Municipiul București 
competența de a constata și sancționa 
contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu 
excepția celor de la lit. h)-l) este a  
compartimentele de specialitate din cadrul  
primăriilor de sector potrivit competențelor 
de emitere a autorizațiilor de construire/ 
desființare și a Primăriei Municipiului 
București.  

Impact: major negativ 

Din moment ce emitentul autorizării de 

construire pentru clădirile din art. 3, alin. b și 

b1 este Primăria Generală a Municipiului 

București, fără avizul primarilor de sector, tot 

acesteia îi revine și datoria controlului și 

monitorizării activității din teritoriu în vederea 

constatării contravențiilor și infracțiunilor. 

 

 
Propunem următoarea formă: 

 
alin.31) Pentru Municipiul București 

competența de a constata și sancționa 

contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu 

excepția celor de la lit. h)-l) este a  

compartimentului de specialitate din cadrul  

Primăriei Generale București ca autoritate 

care competentă pentru emiterea 

autorizațiilor de construire/ desființare și a 

Primăriei Municipiului București.   

 

 

Este oportună prevederea ca, alături de 

Primăria Generală a municipiului București, 
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să se ocupe de constatarea contravențiilor și 

Inspectoratul de Stat în Construcții, alături de 

departamentul de Poliția Monumentelor din 

cadrul Poliției Generale a Municipiului 

București.  

9. Articolul 28 
(1) O data cu aplicarea amenzii pentru 

contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. 

a) si b) se dispune oprirea executării 

lucrărilor, precum si, după caz, luarea 

masurilor de încadrare a acestora in 

prevederile autorizației sau de desființare a 

lucrărilor executate fără autorizație ori cu 

nerespectarea prevederilor acesteia, întru-

un termen stabilit in procesul-verbal de 

constatare a contravenției. 
(2)Decizia menținerii sau a desființării 

construcțiilor realizate fără autorizație de 

construire sau cu nerespectarea 

prevederilor acesteia se va lua de către 

autoritatea administrației publice 

competente, pe baza planurilor urbanistice si 

 Impact: major negativ 

Prin lipsa corelării cu noua literă b1) pentru 

obligativitatea obținerii avizului Ministerului 

Culturii pentru lucrările realizate în zonele 

protejate! 

 

 

 
Propunem următoarea formă: 

 
(2)Decizia menținerii sau a desființării 

construcțiilor realizate fără autorizație de 

construire sau cu nerespectarea prevederilor 

acesteia se va lua de către autoritatea 

administrației publice competente, pe baza 

planurilor urbanistice si a regulamentelor 

aferente, avizate si aprobate in condițiile legii, 
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a regulamentelor aferente, avizate si 

aprobate in condițiile legii, sau, după caz, de 

instanță. Pentru lucrări ce se executa la 

clădirile prevăzute la art. 3 lit. b) este 

necesar avizul Ministerului Culturii si 

Cultelor. 

sau, după caz, de instanță. Pentru lucrări ce 

se executa la clădirile prevăzute la art. 3 lit. 
b) și lit. b1) este necesar avizul Ministerului 

Culturii si Cultelor. 

10. Articolul 30 
(1)Cheltuielile pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism și 

autorizarea executării lucrărilor de 

construcții se suportă de către investitori, în 

valoare echivalentă cu o cota de 0,1 % din 

valoarea lucrărilor autorizate, cu excepția 

celor prevăzute la art. 3 lit. b) si a 

lăcașurilor de cult. 

 Impact: major negativ 

Lipsa corelării cu noua literă b1) pentru 

scutirea de taxă, asemenea clădirilor 

monumente istorice! 

 

Propunem următoarea formă: 

 

(1)Cheltuielile pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism și 

autorizarea executării lucrărilor de construcții 

se suportă de către investitori, în valoare 

echivalentă cu o cota de 0,1 % din valoarea 

lucrărilor autorizate, cu excepția celor 

prevăzute la art. 3 lit. b) și lit. b1) si a 

lăcașurilor de cult. 
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11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolul 32 
(4) În situațiile prevăzute la art. 24, organele 

de control vor putea cere organelor 

judiciare să dispună măsurile 
menționate la alin. (1). Organele de control 

competente, potrivit legii, pot cere organelor 

de urmărire penală sesizate 
şi, după caz, instanței să dispună oprirea 

temporară a executării lucrărilor, pe tot 

parcursul procesului penal. 

 

Articolul 32 
alin (4) În situațiile prevăzute la art. 24, 

organele de control vor putea cere instanței să 
depună, prin hotărâre de condamnare, 
măsurile menționate la alin. (1). Organele de 

control competente, potrivit legii, pot cere 

organelor de urmărire penală sesizate şi, după 

caz, instanței să dispună oprirea temporară a 

executării lucrărilor, pe tot parcursul procesului 

penal. 
alin 41) Odată cu constatarea situațiilor 
prevăzute la art. 24, alin 1, lit. a, agentul 
constatator dispune  oprirea executării 
lucrărilor, până la finalizarea cercetării 
penale sau după caz, a obținerii autorizației 
de construire.  

Impact: pozitiv 

Operativitatea măsurilor de condamnare și 

sesizare a lucrărilor abuzive.  

Propunem păstrarea formei propuse.  

 

 

 

 

 

 

 

12.  Articolul 33 
 (1) Prin excepție de la prevederile art. 32, 

construcţiile executate fără autorizație de 

construire pe terenuri aparținând 

domeniului public sau privat al statului, cât 

şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu 

caracter provizoriu executate pe terenuri 

aparținând domeniului public sau privat al 

Articolul 33 
 (1) Prin excepție de la prevederile art. 32, 

construcţiile executate fără autorizație de 

construire pe terenuri aparținând domeniului 

public sau privat al statului, cât şi construcţiile, 

lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu 

executate pe terenuri aparținând domeniului 

Impact: pozitiv 

Prin noua formulare se pune accent pe 

importanța zonelor protejate.  

Propunem păstrarea formei propuse. 
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județelor, municipiilor, orașelor şi comunelor 

vor putea fi desființate 
pe cale administrativă de autoritatea 

administrației publice de pe raza unității 

administrativ-teritoriale unde se află 
construcția, fără emiterea unei autorizații de 

desființare, fără sesizarea instanțelor 

judecătorești şi pe cheltuiala 
contravenientului. 
 

 
(4) Prin excepție de la prevederile art. 32, 

construcţiile executate fără autorizație de 

construire pe terenuri aparținând 
domeniului public sau privat al județelor, 

orașelor ori comunelor vor putea fi 

desființate pe cale administrativă de 
autoritatea administrației publice 

competente, fără sesizarea instanțelor 

judecătorești şi pe cheltuiala 

contravenientului. 

public sau privat al județelor, municipiilor, 

orașelor şi comunelor vor putea fi desființate 
pe cale administrativă de autoritatea 

administrației publice de pe raza unității 

administrativ-teritoriale unde se află 
construcția, fără emiterea unei autorizații de 

desființare, inclusiv în cele amplasate în 
zona de protecție a monumentelor istorice 
și în zonele construite protejate stabilite 
conform legii, fără sesizarea instanțelor 

judecătorești şi pe cheltuiala investitorului. 
(4) Prin excepție de la prevederile art. 32, 

construcţiile executate fără autorizație de 

construire pe terenuri aparținând 
domeniului public sau privat al județelor, 

orașelor ori comunelor vor putea fi desființate 

pe cale administrativă de autoritatea 

administrației publice competente, fără 

sesizarea instanțelor judecătorești şi pe 

cheltuiala investitorului. 

 


