
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei               P.L. X - 845/03.12.2007 
 şi Comunicaţiilor         
        
 

Domnului deputat Relu Fenechiu,  

Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic
 
 
 
 
 

AVIZ 

asupra Proiectului de Lege pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea lucrărilor de construcţii 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor Proiectul de Lege pentru completarea articolului 11 din 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, PLX nr. 845/03.12.2007. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul de 

lege în şedinţa din 30 ianuarie 2008. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitatea membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamentele anexate. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

            dr. Varujan Pambuccian 
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Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii în comisie, au fost propuse şi aprobate următoarele amendamente: 
 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie Motivare 

1.  Lege pentru completarea 
articolului 11 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea 
lucrărilor de construcţii 

Lege pentru completarea 
alin.(1) al art.11 din Legea 
nr. 50/1991 privind 
autorizarea lucrărilor de 
construcţii 
(Comisia) 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

2.  Articolul I – Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 933 
din 13 octombrie 2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se completează 
după cum urmează: 
„După litera l) a alineatului 
(1) al articolului 11, se 
introduce o noua literă, litera 
m), cu următorul cuprins: 
« m) montarea antenelor satelit 
şi a sistemelor de recepţie 
conexe, individuale şi colective, 
utilizate pentru recepţionarea şi 
transmiterea semnalelor electro-
magnetice către utilizatorul final 
al serviciilor de comunicaţii 
electronice.»” 
 

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 I, 
nr. 933 din 13 octombrie 
2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, după 
litera l) se introduce o nouă 
literă, litera m), cu 
următorul cuprins:  
« m) montarea antenelor 
satelit şi a sistemelor de 
recepţie conexe, individuale 
şi colective, utilizate pentru 
recepţionarea şi transmiterea 
semnalelor electro-magnetice 
către utilizatorul final al 
serviciilor de comunicaţii 
electronice, cu greutatea 
maximă de 10 kg şi 
diametrul maxim de 1500 
mm.»” 
(V. Ungureanu) 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impune limitarea 
greutăţii şi a 
dimensiunii pentru 
protejarea 
monumentelor 
istorice şi a 
clădirilor 

3.  Articolul II - În termen de 60 
de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului 
va emite norme metodologice 
de aplicare a Legii nr.50/1991 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în 
conformitate cu modificările 
aduse prin prezenta lege. 

Articolul II se elimină. Modificările aduse 
prin prezenta lege nu 
necesită elaborarea 
unor noi norme 
metodologice 
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