Anexa 1
Nr.
crt.
1.

Text Legea nr.50/1991

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

AMENDAMENTE ADMISE
Text adoptat de Senat
Text amendamente
Motivare
adoptate
Tehnică legislativă.
Lege
LEGE
pentru abrogarea lit.a) a art.24
pentru modificarea Legii
din Legea nr.50/1991 privind
nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor
autorizarea executării
de construcții
lucrărilor de construcții
Articol unic. - Legea Tehnică legislativă.
Articol unic. - La
articolul
24
din Legea nr.50/1991
privind
nr.50/1991 privind autorizarea autorizarea
executării
ții,
executării
lucrărilor
de lucrărilor de construc
construcții,
republicată
în republicată în Monitorul
Monitorul Oficial al României, Oficial al României, Partea I,
Partea I, nr.933 din 13 nr.933 din 13 octombrie
octombrie 2004, cu modificările 2004, cu modificările
și
și completările ulterioare, litera completările ulterioare, se
a) se abrogă.
modifică
după
cum
urmează:
1.La articolul 24 litera a) se
se modificăși va avea
următorul cuprins:
a) executarea fără
autorizaţie de construire sau
de
desfiinţare
ori
cu
nerespectarea
prevederilor
acesteia a lucrărilor prevăzute
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nerespectarea
prevederilor
acesteia
a
lucrărilor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.
b), c), e) şi g), cu excepţiile
prevăzute de lege;
4.

Art.26 - (1) Constituie
contravenţii
următoarele
fapte, dacă nu au fost
săvârşite în astfel de condiţii
încât, potrivit legii, să fie
considerate infracţiuni:
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

la art. 3 alin. (1) lit. b), cu
excepţiile prevăzute de lege;
Autor: Grupul parlamentar
PSD

2. La articolul 26
alineatul (1), literele a) și b)
se modificăși vor avea
următorul cuprins:
”a) executarea sau
desfiinţarea,
totală
ori
parţială, fără autorizaţie a
lucrărilor prevăzute la art. 3
cu excepţia celor menţionate
la lit. b) de către investitor şi
executant;
Autor: Grupul parlamentar
PSD

Prin modificările aduse
dispozițiilor art.26 alin.(1)
lit.a) și b) din actul
normativ de bază, se
propune ca respectivele
fapte
să
constituie
contravenții.

b)
executarea
sau
desfiinţarea, cu nerespectarea
prevederilor autorizaţiei şi a
proiectului tehnic, a lucrărilor
prevăzute la art. 3, cu
excepţia celor menţionate
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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;

la lit. b) 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;"
Autor: Grupul parlamentar
PSD
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Anexa 2
Nr.
Text Legea nr.50/1991
crt.
1. 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;
b)continuarea
executării
lucrărilor după dispunerea opririi
acestora de către organele de
control competente, potrivit legii;
c)întocmirea ori semnarea
documentaţiilor tehnice - D.T.
necesare
pentru
autorizarea
executării lucrărilor de construcţii,
precum şi a proiectelor tehnice şi a
documentaţiilor
de
execuţie,
pentru alte specialităţi decât cele
certificate
prin
diplomă
universitară,
în
condiţiile
prevăzute la art. 9.

AMENDAMENT RESPINS
Text adoptat de Senat
Text amendament respins
Art. 24. Constituie infrac
țiuni
următoarele fapte:

Motivare
Vot

a)executarea fără autoriza
ție de
construire sau de desființare ori cu
nerespectarea
prevederilor
acesteia a lucrărilor prevăzute la
art. 3 alin. (1) lit. b), c), e)
și g),
cu excepțiile prevăzute de lege;
b)continuarea executării lucrărilor
după dispunerea opririi acestora
de către organele de control
competente, potrivit legii;
c)întocmirea
ori
semnarea
documentațiilor tehnice - D.T.
necesare
pentru
autorizarea
executării lucrărilor de construcții,
precum și a proiectelor tehnice și
a documenta
țiilor de execuție,
pentru alte specialități decât cele
certificate
prin
diplomă
universitară,
în țiile condi
prevăzute la art. 9.
Autor: deputat Nicușor Dan
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