PL-x 521/2018 pentru abrogarea lit. (a), art. 24 din legea 50/1991
AMENDAMENTE PROPUSE*
30.10.2018 - Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului

Nr.
crt.

Text Legea 50/1991

1.

FORMA SENAT
Text adoptat de Senat

Lege pentru abrogarea lit. a) a art.
24 din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcții
Articol unic. – La articolul 24 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, litera a) se
abrogă.

2.

3.

Art. 24. – Constituie
infracţiuni şi se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la un
an sau cu amendă
următoarele fapte:
a)executarea fără autorizaţie
de construire sau de
desfiinţare ori cu
nerespectarea prevederilor
acesteia a lucrărilor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.
b), c), e) şi g), cu excepţiile
prevăzute de lege;

4.

(1)Constituie contravenţii
următoarele fapte, dacă nu
au fost săvârşite în astfel de
condiţii încât, potrivit legii, să
fie considerate infracţiuni:

FORMA CAMERA DEPUTAȚILOR
Text amendamente
Motivarea
propuse
amendamentelor propuse
(autorul amendamentelor)
LEGE pentru modificarea Legii
50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții
Articol unic. – La articolul 24 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 după cum
urmează:
1. La articolul 24, litera a) se
abrogă.

2. La articolul 26 alineatul (1),
literele a) și b) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
a) executarea sau desfiinţarea,
totală ori parţială, fără

Prin abrogarea lit. a) a art. 24,
săvârșirea respectivelor fapte nu
mai este sancționată deoarece
faptele de executare sau
desființare, totală sau parțială,
fără autorizație ori cu
nerespectarea prevederilor
autorizației și a proiectului tehnic
a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin.
(1), lit. b), c), e) și g) sunt
exceptate de la faptele care
constituie contravenții. Intervenția
legislativă are ca efect eliminarea
oricărei forme de răspundere
pentru executarea fără autorizație
de construire sau de desființare
ori cu nerespectarea prevederilor
acesteia a lucrărilor prevăzute la
art. 3, alin. (1), lit. b), c), și g),
faptele urmând a nu mai fi
sancționate nici măcar
contravențional.
Modificările aduse dispozițiilor art.
26, alin. (1), lit. a) și b) din actul
normativ de bază, se propune ca
respectivele fapte să constituie
contravenții.

CONSULTARE OAR 30.10 – 7.11. 2018
Text amendamente
Motivarea
propuse
amendamentelor propuse

a)executarea sau
desfiinţarea, totală ori
parţială, fără autorizaţie a
lucrărilor prevăzute la art. 3,
cu excepţia celor
menţionate la lit. b), c), e) şi
g), de către investitor şi
executant;
b)executarea sau
desfiinţarea, cu
nerespectarea prevederilor
autorizaţiei şi a proiectului
tehnic, a lucrărilor prevăzute
la art. 3, cu excepţia celor
prevăzute la lit. b), c), e) şi
g), precum şi continuarea
executării lucrărilor autorizate
fără solicitarea unei noi
autorizaţii de construire în
situaţiile prevăzute la art. 7
alin. (15), de către investitor
şi executant;

autorizaţie a lucrărilor
prevăzute la art. 3, de către
investitor şi executant;
b) executarea sau desfiinţarea, cu
nerespectarea prevederilor
autorizaţiei şi a proiectului
tehnic, a lucrărilor prevăzute la
art. 3, precum şi continuarea
executării lucrărilor autorizate
fără solicitarea unei noi
autorizaţii de construire în
situaţiile prevăzute la art. 7 alin.
(15), de către investitor şi
executant;

Vă rugăm:
- să completați coloanele 6 (amendamente propuse) și 7 (Motivație).
- Să salvați documentul cu ”PLX 521_ NUME și PRENUME”
- Termenul limită de trimitere este 7.11.2018.

