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RAPORT COMU N
la

Proiectul de lege pentru completarea art.ll alin.(l) din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

(L256/2022)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond 
cinegetic şi Comisia pentru administraţie publică, prin adresa nr. L256/2022, din data de 
02.05.2022, au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii 
şi elaborării raportului comun la Proiectul de lege pentru completarea artll alin.(l) 
din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, iniţiat 
de Guvernul României.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 
executorii de lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura 
sistemului naţional de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, 
precum şi instalaţiile aferente, inclusiv malurile şi talvegul albiilor minore.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege şi a transmis un aviz favorabil, cu 
observaţii şi propuneri.

Comisia pentru mediu a analizat proiectul de lege şi a transmis un aviz
favorabil.
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în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, la 
dezbaterea proiectului de lege a participat reprezentantul Ministerului Mediului, Apelor 
şi Pădurilor, domnul Bogdan Balanişcu, secretar de stat.

în şedinţe separate, din 07.06.2022 şi 08.06.2022, desfăşurate online şi la sediul 
senatului, membrii celor două comisii au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu 
unanimitatea voturilor senatorilor prezenţi, să adopte un raport comun de admitere 
cu un amendament admis, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport comun.

Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic şi Comisia pentru 
administraţie publică, supun spre dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, raportul 
comun de admitere cu un amendament admis şi proiectul de lege.

Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin.[2) din legea 
fundamentală.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată şi al art.92 alin.(7) pct.l 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Senatul este prima Cameră sesizată.

Preşedinte, Preşedinte,

Kâroly Zsolt CSfSmRLiviu ’ Lucian MAZILU

r\
Secretar, Secretar,

Vasile Cristiani Măricel POPA:hiţei
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Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic Anexă la Raport Nr.XXXIII/62/07.06.2022

Comisia pentru administraţie publică Anexă la Raport Nr.XXX/130/07.06.2022

Amendament admise
la Proiectul de lege pentru completarea art.ll alln.(l] din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii

(L 256/2022)

Nr. Text proiect de lege Amendament admis Motivaţie
crt.

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 !, nr.933 din 13 
octombrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, după litera ş) se introduce o nouă literă, 
lit. t), cu următorul cuprins:
"t) lucrări de întreţinere perioadică şi reparaţii curente 
la infrastructura sistemului naţional de gospodărire a 
apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum 
şi la instalaţiile aferente, inclusiv malurile şi talvegul 
albiilor minore."

1. Amendament admis 
unanimitate de voturi de 
membrii Comisiei pentru 
administraţie publică şi 
membrii Comisiei pentru ape, 
păduri, pescuit şi fond 
cinegetic.

Litera t) a alineatului 1 al articolului 11 se 
completează şi va avea următorul cuprins:

cu

"t) lucrări de întreţinere perioadică şi reparaţii 
curente la infrastructura sistemului naţional de 
gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor, precum şi ia instalaţiile aferente, inclusiv 
malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea 
prealabilă a UAT-urilor precum şi cu obligaţia 
aducerii la starea iniţială a investiţiilor executate 
de terţi în baza unor protocoale/contracte de 
colaborare."
Autor:
Comisia pentru Administraţie Publică


