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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
GRUPUL PARLAMENTAR AL MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

Nr. 3b-19/51/06.04.2021

Către:
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

în temeiul prevederilor art. 74 din Constituţia României, republicată, şi
al art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare Propunerea

legislativă pentru completarea Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 933/13.10.2004.

Iniţiatori:
Deputat Varujan Pambu

Deputat Ovidiu - Victor Gan
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Armonizare cu prevederile Legii nr. 159/2016 pentru stabilirea unor măsuri de
facilitare ă dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice si cu legislaţia
europeana (asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE)

2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului
european al comunicaţiilor electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene, seria L, nr. |321 din 17 decembrie 2018)
în cazul în care planurile de urbanism aplicabile nu reglementează ori cuprind

prevederi insuficiente cu privire la amplasarea infrastructurii fizice necesare
susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, lucrările de construcţii privind

infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice
pot fi executate cu respectarea prevederilor prezentei legi fără a fi necesară

elaborarea şi aprobarea unor planuri de amenajare a teritoriului sau de
urbanism care să reglementeze amplasarea elementelor de infrastructură

fizică

necesare

susţinerii

reţelelor de

comunicaţii

electronice

executării acestor lucrări

; Iniţiatori:
Deputat Varujan Pambuccian

Deputat Ovidiu-Victor Ganţ
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pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării
lucrăriior de construcţii,

Pariamentul României adoptă prezenta iege:
Articoi unic - Legea nr. 50 din 29 iuiie 1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată

în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 933/13.10.2004 se completează după cum urmează:

1. La articoiui 2, alineatul (4) se introduce o nouă literă:
f) iucrări de construcţie de elemente de infrastructură fizică de
comunicaţii electronice subterane sau supraterane.

Această iege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea
prevederilor art. 75 şi 76 din Constituţia României, repubiicată.

Preşedinteie Camerei Deputaţilor
Ludovic Orban

Preşedinteie Senatului
Anca Dana Dragu

