
  VII

CUPRINS

Cuvânt înainte  ______________________________________________________XIII

Abrevieri  __________________________________________________________ XV

Capitolul I. Autorizarea executării lucrărilor de construcţii ____________________ 1
Art. 1. [Titularul autorizaţiei de construire] __________________________________ 1

COMENTARIU  _____________________________________________________ 1
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________ 39

Art. 2. [Procedura de autorizare]  _______________________________________ 60
COMENTARIU ____________________________________________________ 62
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________ 117

Art. 3. [Obiectul autorizaţiei de construire]  _______________________________ 125
COMENTARIU ____________________________________________________ 126
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________146

Art. 4. [Competenţa emiterii autorizaţiei de construire]  _____________________ 154
COMENTARIU ___________________________________________________ 156
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________180

Art. 5. [Avize şi acorduri] ______________________________________________189
COMENTARIU ____________________________________________________190
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________207

Art. 51. [Funcţionarea structurilor de specialitate] __________________________ 213
COMENTARIU ____________________________________________________ 213
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________225

Art. 6. [Certificatul de urbanism] ________________________________________229
COMENTARIU ____________________________________________________ 231
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________252

Art. 61. [Măsuri pentru protecţia mediului]  ______________________________ 260
COMENTARIU  __________________________________________________ 260
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 298

Art. 7. [Autorizaţia de construire] _______________________________________ 313
COMENTARIU ____________________________________________________323
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________370

Art. 71. [Operaţiuni de explorare şi prospectare] __________________________ 380
COMENTARIU  ___________________________________________________ 381
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 399



	 Legea	nr.	50/1991	privind	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construcții

VIII  

Art. 72. [Situaţia reţelelor de comunicaţii electronice]  _____________________ 404
COMENTARIU  __________________________________________________ 404
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 408

Art. 8. [Autorizaţia de desfiinţare] ______________________________________410
COMENTARIU ____________________________________________________410
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________435

Art. 9. [Colectivele de elaborare] ______________________________________ 445
COMENTARIU ___________________________________________________ 445
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________453

Art. 10. [Avize şi acorduri specifice]  _____________________________________457
COMENTARIU ____________________________________________________457
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 484

Art. 11. [Lucrări exceptate de la autorizare]  ______________________________ 489
COMENTARIU  __________________________________________________ 492
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________526

Art. 111. [Autorizarea directă]  __________________________________________534
COMENTARIU  ___________________________________________________534
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________543

Art. 12. [Anularea şi suspendarea autorizaţiilor] ___________________________ 546
COMENTARIU ___________________________________________________ 546
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________552

Capitolul II. Concesionarea terenurilor pentru construcţii ___________________556
Art. 13. [Concesionarea, vânzarea sau închirierea terenurilor] _______________ 556

COMENTARIU ___________________________________________________ 556
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 567

Art. 14. [Limitele dreptului de concesiune] ________________________________572
COMENTARIU ____________________________________________________572
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________575

Art. 15. [Reguli particulare de concesionare] ______________________________578
COMENTARIU ____________________________________________________578
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 586

Art. 151. [Prioritatea atribuirii] _________________________________________ 590
COMENTARIU ___________________________________________________ 590
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________592

Art. 16. [Licitaţia publică] _____________________________________________ 594
COMENTARIU ___________________________________________________ 594
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 596



Cuprins 

  IX

Art. 17. [Stabilirea redevenţei] _________________________________________ 599
COMENTARIU ___________________________________________________ 599
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 599

Art. 18. [Suprafeţe minimale generale] ___________________________________601
COMENTARIU ____________________________________________________601
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 603

Art. 19. [Suprafeţe minimale speciale] __________________________________ 606
COMENTARIU ___________________________________________________ 606

Art. 20. [Contestarea licitaţiei] ________________________________________ 607
COMENTARIU ___________________________________________________ 607
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 608

Art. 21. [Actul de concesiune] __________________________________________ 611
COMENTARIU ____________________________________________________ 611
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________ 612

Art. 22. [Izvoarele concesiunii]  _________________________________________614
COMENTARIU ____________________________________________________614
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________ 617

Art. 23. [Reguli privind intravilanul] _____________________________________ 620
COMENTARIU ___________________________________________________ 620
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________ 621

Capitolul III. Răspunderi şi sancţiuni ____________________________________623
Art. 24. [Infracţiuni]  __________________________________________________623

COMENTARIU  ___________________________________________________623
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 638

Art. 241. [Măsuri speciale] ____________________________________________ 644
COMENTARIU ___________________________________________________ 644
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 646

Art. 25. Abrogat ____________________________________________________ 648
Art. 26. [Contravenţii]  _______________________________________________ 649

COMENTARIU ___________________________________________________ 651
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 688

Art. 27. [Organele constatatoare] _______________________________________705
COMENTARIU ___________________________________________________ 706
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 709

Art. 28. [Aplicarea sancţiunilor]  ________________________________________ 714
COMENTARIU ____________________________________________________ 714
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________ 716



	 Legea	nr.	50/1991	privind	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construcții

X  

Art. 29. [Inspectoratul de Stat în Construcţii] ______________________________ 721
COMENTARIU ____________________________________________________ 721
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________724

Art. 30. [Cheltuielile controlului de stat]  _________________________________ 727
COMENTARIU ____________________________________________________727
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________736

Art. 301. Abrogat. ____________________________________________________739
Art. 31. [Prescripţia contravenţională]  __________________________________ 740

COMENTARIU ___________________________________________________ 740
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 748

Art. 32. [Măsuri judiciare]  _____________________________________________753
COMENTARIU ____________________________________________________753
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 764

Art. 33. [Desfiinţarea administrativă] ___________________________________ 768
COMENTARIU ___________________________________________________ 768
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________779

Art. 34. [Inventarierea arhivelor] ________________________________________783
COMENTARIU ____________________________________________________783
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________787

Art. 35. [Regimul juridic al contravenţiilor]  ______________________________ 790
COMENTARIU ___________________________________________________ 790
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________793

Capitolul IV. Dispoziţii finale şi tranzitorii ________________________________797
Art. 36. [Obligaţiile concesionarului] _____________________________________797

COMENTARIU  ___________________________________________________797
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 803

Art. 37. [Obligaţiile beneficiarului autorizaţiei] ____________________________ 805
COMENTARIU ___________________________________________________ 806
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________ 821

Art. 38. [Lucrări de utilitate publică]  ___________________________________ 826
COMENTARIU ___________________________________________________ 826
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________837

Art. 39. [Declararea construcţiilor]  ______________________________________841
COMENTARIU ____________________________________________________841
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 844

Art. 40. [Coproprietatea forţată]  ______________________________________ 846
COMENTARIU ___________________________________________________ 846



Cuprins 

  XI

JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 849
Art. 41. [Transmiterea dreptului de concesiune]  ___________________________852

COMENTARIU ____________________________________________________852
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 867

Art. 42. [Autorizarea de urgenţă]  _______________________________________875
COMENTARIU ____________________________________________________875
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 878

Art. 43. [Competenţe speciale]  ________________________________________ 880
COMENTARIU ___________________________________________________ 880

Art. 431. [Informarea şi consultarea publicului]  ___________________________ 885
COMENTARIU ___________________________________________________ 885
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 895

Art. 432. [Contestarea autorizaţiei] ______________________________________901
COMENTARIU ____________________________________________________901
JURISPRUDENŢĂ ________________________________________________ 905

Art. 44. [Avizarea ministerială] ________________________________________ 907
COMENTARIU  __________________________________________________ 907
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________910

Art. 45. [Înfiinţarea structurilor de specialitate] ____________________________ 912
COMENTARIU  ___________________________________________________ 915
JURISPRUDENŢĂ _________________________________________________922

Art. 46. Abrogat. _____________________________________________________923
Art. 47. [Anexe] ____________________________________________________ 924
Art. 471. [Abrogarea dispoziţiilor contrare] _______________________________ 938
Art. 48. [Abrogarea unor acte normative] _______________________________ 938

Bibliografie selectivă ________________________________________________ 939

Index cronologic al jurisprudenţei citate ________________________________ 945



Autorizația de construire Art. 7

 Oancea 313

Art. 7. [Autorizaţia de construire]
(1)[1] Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi 
a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data 
depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
care cuprinde, în copie, următoarele documente[2]:
a) certificatul de urbanism;
b)[3] dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren şi/
sau construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de 
carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
c) documentaţia tehnică – D.T.;
c1)[4] documentaţia tehnică — D.T. şi pentru acordul/autorizaţia administratorului 
drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico‑edilitară existentă 
în zonă;
d)[5] avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere 
al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ 
al acesteia;
d1)[6] pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizele/şi 
acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii 
competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acestuia, 
avizele/acordurile de principiu sau, după caz, avizele de amplasament favorabile 
condiţionate pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a 
energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi 
situate pe coridorul de expropriere;
e)[7] abrogată;
f)[8] dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a 
autorizaţiei de construire. Pentru construirea unei locuinţe unifamiliale poate fi 
scutită de taxe, prin hotărâre de consiliu, persoana care nu deţine singură ori 
împreună cu soţul/soţia o locuinţă, în baza certificatului fiscal emis de autoritatea 
competentă.
(11)[9] Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile reprezentând 
anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole termenul de emitere a autorizaţiei 
de construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii.

[1] Alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 214/2008.
[2] Partea introductivă de la alin. (1) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. II 
pct. 5 din Legea nr. 7/2020.
[3] Lit. b) de la alin. (1) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 10 din 
Legea nr. 193/2019.
[4] Lit. c1) de la alin. (1) al art. 7 a fost introdusă prin art. II pct. 6 din Legea nr. 7/2020.
[5] Lit. d) de la alin. (1) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 13 din Legea 
nr. 261/2009.
[6] Lit. d1) de la alin. (1) al art. 7 a fost introdusă prin art. IV pct. 1 din O.U.G. nr. 7/2016.
[7] Lit. e) de la alin. (1) al art. 7 a fost abrogată prin art. I pct. 14 din Legea nr. 261/2009.
[8] Lit. f) de la alin. (1) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 10 din 
Legea nr. 193/2019.
[9] Alin. (11) al art. 7 a fost introdus prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 101/2008.
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(12)[1] Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se depune 
şi se înregistrează la autoritatea administraţiei publice competente numai dacă 
solicitantul prezintă toate documentele prevăzute la alin. (1)[2].
(13) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului, în situaţia în care apar modificări pentru care 
este necesară emiterea unei autorizaţii de construire distinctă pentru organizarea 
executării lucrărilor, aceasta se emite numai dacă autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului constată că modificările aduse se înscriu în limitele actului 
administrativ emis anterior. În caz contrar, autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului reface evaluarea efectelor lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării 
executării lucrărilor şi emite un nou act administrativ.
(14)[3] Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) lucrările de construcţii care privesc 
realizarea, dezvoltarea sau relocarea sistemelor/reţelelor naţionale de transport 
şi de distribuţie a energiei electrice, a gazelor naturale şi a ţiţeiului, gazolinei, 
etanului, condensatului, realizate de către titularii de licenţe, autorizaţii şi acorduri 
petroliere pentru care licenţa, acordul de concesiune sau acordul petrolier sunt 
documentele pe baza cărora se eliberează autorizaţia de construire, cu notificarea şi 
acordarea de indemnizaţii, rente, despăgubiri, după caz, proprietarilor, împreună 
cu dovada îndeplinirii următoarelor obligaţii[4]:
a) în cazul în care proprietarii sunt identificaţi, prin încheierea, în prealabil, a unei 
convenţii între părţi, termenul de plată fiind de 30 de zile de la încheierea convenţiei; 
b) în cazul în care proprietarii nu sunt identificaţi, prin dovada consemnării prealabile 
în conturi deschise pe numele titularilor de licenţe, autorizaţii şi acorduri petroliere 
a sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizaţiilor şi rentelor, după caz, 
pentru respectivele imobile;
c) în cazul în care, deşi proprietarii sunt identificaţi, refuză să încheie convenţia, 
dovada consemnării prealabile la dispoziţia acestora, în termen de 60 de zile de la 
data la care aceştia au fost notificaţi să se prezinte în vederea semnării convenţiilor, 
dar nu s‑au prezentat sau au refuzat încheierea convenţiei, a sumelor aferente 
despăgubirilor, indemnizaţiilor şi rentelor, după caz.
(15) În cazurile în care autorizaţia de construire s‑a emis în baza avizelor prevăzute 
la alin. (1) lit. d1), beneficiarul are obligaţia depunerii la emitentul autorizaţiei de 
construire a avizelor/acordurilor sau, după caz, a avizelor de amplasament, pentru 
scoaterea terenurilor din fondul forestier sau pentru relocarea sistemelor/reţelelor 
de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, 
precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere până la data 
semnării procesului‑verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
(16)[5] Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificată a beneficiarilor, 
autorizaţiile de construire se emit în regim de urgenţă în termen de până la 7 

[1] Alin. (12) şi (13) ale art. 7 au fost introduse prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 214/2008.
[2] Alin. (12) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 16 din Legea nr. 261/2009.
[3] Alin. (14) şi (15) ale art. 7 au fost introduse prin art. IV pct. 2 din O.U.G. nr. 7/2016.
[4] Alin. (14) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 241/2016.
[5] Alin. (16) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 06 din O.U.G. nr. 22/2014, punct introdus prin art. unic 
pct. 2 din Legea nr. 197/2016, şi este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 11 din 
Legea nr. 193/2019.
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zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgenţă. Organizarea 
emiterii în regim de urgenţă, precum şi cuantumul taxei de urgenţă se stabilesc în 
baza unui regulament propriu aprobat prin hotărâre a consiliului local/judeţean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(2)[1] Documentaţia tehnică – D.T. se elaborează în conformitate cu conţinutul‑cadru 
prevăzut în anexa nr. 1, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu 
conţinutul actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 
al avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism şi se întocmeşte, se 
semnează şi se verifică, potrivit legii.
(21)[2] Documentaţiile tehnice – D.T. aferente investiţiilor pentru care autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului a evaluat efectele asupra mediului şi a 
emis actul administrativ se verifică în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de 
calitate în construcţii „c) igienă, sănătate şi mediu”, potrivit legii.
(22) În situaţia în care, după emiterea actului administrativ al autorităţii competente 
pentru protecţia mediului şi înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, investiţia suferă modificări care nu au făcut 
obiectul evaluării privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menţionate de 
către verificatorul de proiecte[3] atestat pentru cerinţa esenţială „c) igienă, sănătate 
şi mediu” în raportul de verificare a documentaţiei tehnice aferente investiţiei, iar 
solicitantul/investitorul are obligaţia să notifice autoritatea publică pentru protecţia 
mediului emitentă, cu privire la aceste modificări, potrivit prevederilor legislaţiei 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
(23) Documentaţiile tehnice – D.T. pentru reabilitarea termică a clădirilor se verifică 
în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii „f) economie 
de energie şi izolare termică”, potrivit legii.
(3)[4] În situaţia în care în urma analizei documentaţiei depuse se constată faptul că 
aceasta este incompletă, necesită clarificări tehnice sau modificări, acest lucru se 
notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, 
cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.
(31)[5] Persoanele fizice cu atribuţii în verificarea documentaţiilor şi elaborarea/
emiterea autorizaţiilor de construire răspund material, contravenţional, civil şi 
penal, după caz, pentru nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (3).
(32)[6] Începând cu data notificării, termenul pentru emiterea autorizaţiei de 
construire/desfiinţare se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru 
a elabora, a depune şi a înregistra modificările/completările aduse documentaţiei 
iniţiale ca urmare a notificării, cu condiţia depunerii acestora într‑un termen de 
maximum 3 luni de la primirea notificării.

[1] Alin. (2) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G.
nr. 214/2008.
[2] Alin. (21)‑(23) ale art. 7 au fost introduse prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 214/2008.
[3] Conform art. II alin. (2) din O.U.G. nr. 214/2008, în tot cuprinsul legii, sintagma „verificatory tehnic” 
se înlocuieşte cu sintagma „verificator de proiecte”. În această versiune actualizată a Legii nr. 50/1991, 
s‑a făcut înlocuirea, acolo unde a fost cazul.
[4] Alin. (3) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 12 din Legea nr. 193/2019.
[5] Alin. (31) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 142 din O.U.G. nr. 214/2008, punct introdus prin art. I 
pct. 17 din Legea nr. 261/2009.
[6] Alin. (32)‑(34) ale art. 7 au fost introduse prin art. unic pct. 13 din Legea nr. 193/2019.
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(33) În situaţia necompletării documentaţiei în termenul prevăzut la alin. (32), 
documentaţia se poate restitui la cerere solicitantului, potrivit legii.
(34) Documentaţia nu poate fi restituită fără respectarea prevederilor alin. (3) şi (32).
(4) Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuţie.
(5)[1] Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de 
valabilitate de cel mult 24 de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul 
are dreptul să înceapă lucrările. Valabilitatea autorizaţiei se extinde de la data 
consemnată în înştiinţarea prevăzută la alin. (8) pe toată durata de execuţie a 
lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu proiectul tehnic.
(51)[2] Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizaţiile 
de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, după caz, avizele de 
amplasament îşi menţin valabilitatea pe toată perioada implementării proiectelor, 
până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv 
până la data semnării procesului‑verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia 
începerii execuţiei lucrărilor în termen de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei 
de construire.
(52) Prevederile alin. (51) nu se aplică dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt 
identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute 
de lege, necunoscute la data emiterii acestora, precum şi/sau modificări ale condiţiilor 
care au stat la baza emiterii acestora, după caz.
(6)[3] În situaţia neînceperii lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei 
de construire sau a schimbării de temă şi dacă nu au fost aprobate reglementări 
urbanistice diferite faţă de cele în temeiul cărora a fost emisă autorizaţia iniţială, 
se va putea emite o nouă autorizaţie de construire în baza aceleiaşi documentaţii 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, fără a fi necesar 
un nou certificat de urbanism şi fără obţinerea unor noi avize/acorduri, în măsura 
în care această nouă autorizaţie de construire este solicitată într‑un interval de 
timp egal cu termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire iniţiale. În 
cazul schimbării regimului de protecţie al imobilului sau al zonei în care se află 
acesta, de la data emiterii autorizaţiei până la noua solicitare de autorizaţie este 
necesară reconfirmarea avizului emis de către autoritatea emitentă responsabilă 
cu problematica protecţiei.
(61)[4] În situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei 
de construire se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, corespunzător 
stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru continuarea 
lucrărilor cu respectarea prevederilor documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor 
de construire/desfiinţare iniţiale, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism 
şi fără obţinerea unor noi avize/acorduri.
(62) În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă care depăşeşte durata de 
execuţie înscrisă în autorizaţia de construire/desfiinţare, fără aplicarea măsurilor 

[1] Alin. (5) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 40/2017, 
articol modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 273/2017.
[2] Alin. (51) şi (52) ale art. 7 au fost introduse prin art. IV pct. 3 din O.U.G. nr. 7/2016.
[3] Alin. (6) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 14 din Legea nr. 193/2019.
[4] Alin. (61) şi (62) ale art. 7 au fost introduse prin art. unic pct. 15 din Legea nr. 193/2019.
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de conservare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai 
având la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu concluziile unui 
raport de expertiză tehnică a lucrărilor executate privind respectarea cerinţelor 
fundamentale aplicabile.
(7)[1] Prin excepţie de la prevederile alin. (6) şi (61), în cazul justificat în care lucrările 
de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, 
investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei 
cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii 
autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 
12 luni.
(71)[2] Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în 
originalul autorizaţiei iniţial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte docu‑
mentaţii. În această situaţie, emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia 
solicitantului, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii.
(72) Valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor 
prevăzută prin autorizaţie, începând cu data începerii lucrărilor notificată conform 
alin. (8). În situaţia nerespectării obligaţiei de notificare, durata de execuţie stabilită 
în autorizaţia de construire se calculează de la data emiterii autorizaţiei de construire.
(8)[3] Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de 
construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei de începere 
a lucrărilor autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor 
fără înştiinţare s‑a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii 
lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.
(9)[4] Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile 
cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă 
pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, în momentul emiterii 
actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul – 
teren şi/sau construcţii –, responsabilitatea aparţinând solicitantului.
(10)[5] Lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică 
ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol 
public se autorizează în regim de urgenţă, în condiţiile prevăzute la alin. (16).
(11) În condiţiile prezentei legi nu se emit autorizaţii provizorii.
(12) Autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit numai pe baza unei documentaţii 
complete, în conformitate cu conţinutul‑cadru prevăzut în anexa nr. 1, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute la alin. (16).
(13) Autorizaţia de construire se semnează de preşedintele consiliului judeţean sau de 
primar, după caz, de secretar şi de arhitectul‑şef sau de persoana cu responsabilitate 
în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii 

[1] Alin. (7) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 16 din Legea nr. 193/2019.
[2] Alin. (71) şi (72) ale art. 7 au fost introduse prin art. unic pct. 17 din Legea nr. 193/2019.
[3] Alin. (8) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 40/2017, 
articol modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 273/2017.
[4] Alin. (9) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic din Legea nr. 269/2011.
[5] Alin. (10) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 143 din O.U.G. nr. 214/2008, 
punct introdus prin art. I pct. 17 din Legea nr. 261/2009.
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administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaţiilor revenind 
semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.
(131)[1] Prin excepţie de la prevederile alin. (13), autorizaţia de construire, emisă 
de instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special 
potrivit art. 43 lit. a), se semnează de către conducătorul instituţiei emitente sau de 
persoana delegată de acesta, de şeful structurii de specialitate cu atribuţii privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii din aparatul propriu al instituţiei 
emitente şi de o persoană din cadrul structurii de specialitate care îndeplineşte 
cerinţele de formare profesională prevăzute de art. 361 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 
responsabilitatea emiterii acesteia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor 
stabilite conform legii.
(14)[2] Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea 
finalizării lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a înscrierii în 
cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. 
(15)[3] În situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de 
valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările 
de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul 
are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire, potrivit prevederilor 
prezentei legi.
(151)[4] Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, potrivit prevederilor 
alin. (15), solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică – D.T., elaborată în 
condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administraţiei 
publice locale competente să decidă, după caz:
a) emiterea noii autorizaţii de construire, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor 
de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia 
de construire iniţială;
b) reluarea procedurii de autorizare în condiţiile prezentei legi, dacă lucrările 
corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al 
autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor 
obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială.
(152)[5] Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în 
limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială se 
realizează de către structurile de specialitate ale autorităţii administraţiei publice 
competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, pentru 
fiecare cerinţă esenţială de calitate în construcţii, cu participarea reprezentanţilor 
instituţiilor avizatoare.
(153) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în 
limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului 

[1] Alin. (131) al art. 7 a fost introdus prin art. unic pct. 6 din Legea nr. 148/2016.
[2] Alin. (14) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 214/2008.
[3] Alin. (15) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 214/2008.
[4] Alin. (151)‑(153) ale art. 7 au fost introduse prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 214/2008.
[5] Alin. (152) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 18 din Legea nr. 261/2009.
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se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
(154)[1] Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, 
verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă de proiectare 
în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire 
iniţială se realizează de Ministerul Transporturilor, precum şi de verificatorii de 
proiecte atestaţi în condiţiile legii, pentru fiecare cerinţă esenţială de calitate în 
construcţii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare afectate de 
modificări. Convocarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare se face de către 
Ministerul Transporturilor. Minuta şedinţei împreună cu toate documentele solicitate 
de lege stau la baza emiterii autorizaţiei de construire.
(16)[2] Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului, în cazul construcţiilor sau imobilelor care 
prezintă pericol public, constatat prin raport de expertiză tehnică sau notă tehnică 
justificativă, autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în 
primă urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/
nestructurale avariate, demolări parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, 
obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu 
caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice 
competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţiile tehnico‑economice 
corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – studiu de fezabilitate/documentaţie 
de avizare, P.A.C., P.A.D., P.O.E., proiect tehnic – P.T., detalii de execuţie – D.E. – 
să fie elaborate până la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi 
acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente 
pentru protecţia mediului.
(161)[3] Prevederile alin. (16) se aplică în mod corespunzător şi construcţiilor prevăzute 
la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezintă pericol public.
(162)[4] Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizaţiile 
de construire se pot elibera în baza documentelor prevăzute la alin. (1) şi a avizelor 
de principiu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional.
(163)[5] Primăriile pot demola construcţiile, proprietate a unităţii administrativ‑teritoriale, 
aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu 
excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizaţie de desfiinţare 
emisă în condiţiile alin. (16).
(164)[6] Pentru lucrările la infrastructura de transport şi/sau tehnico‑edilitară de interes 
public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile 
de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a proiectului P.A.C./P.A.D., urmând ca 

[1] Alin. (154) al art. 7 a fost introdus prin art. XVI din O.U.G. nr. 83/2016.
[2] Alin. (16) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 18 din Legea nr. 193/2019.
[3] Alin. (161) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 181 din O.U.G. nr. 214/2008, punct introdus prin art. I 
pct. 20 din Legea nr. 261/2009.
[4] Alin. (162) al art. 7 a fost introdus prin art. IV pct. 4 din O.U.G. nr. 7/2016.
[5] Alin. (163)‑(165) ale art. 7 au fost introduse prin art. unic pct. 19 din Legea nr. 193/2019.
[6] Alin. (164) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 7 din Legea nr. 7/2020.
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avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării 
lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.
(165) Prevederile alin. (16) se aplică în mod corespunzător şi construcţiilor prevăzute 
la art. 3 alin. (1) lit. b) dacă prezintă pericol public.
(17) Primăriile pot dezafecta construcţiile, proprietate a unităţii administrativ‑teritoriale, 
aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu 
excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizaţie de desfiinţare 
emisă în condiţiile alin. (16), cu obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice 
în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1.
(18) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează potrivit legii.
(19) Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se calculează 
la 30% din valoarea iniţială a taxei de autorizare.
(20)[1] Instituţiile/Operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege să emită avizele/ 
acordurile prevăzute la art. 5 alin. (1) au următoarele obligaţii
a)[2] să stabilească conţinutul‑cadru al documentaţiilor specifice necesare pentru 
emiterea avizelor/acordurilor, lista altor documente şi condiţii specifice necesare, 
precum şi modul de calcul final al taxelor/tarifelor pentru avizele/acordurile 
emise, pe care le pun la dispoziţia publicului şi autorităţilor administraţiei publice 
competente, potrivit prezentei legi, pe pagina proprie de internet şi prin afişare 
la sediu;
b)[3] să emită avizele/acordurile, cu excepţia avizelor/acordurilor referitoare 
la reţelele tehnico‑edilitare necesare în etapa de elaborare a documentaţiilor 
tehnico‑economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii, în termen de 
maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice 
complete, sub sancţiunea amenzii aplicabile de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii potrivit prezentei legi;
b1)[4] să ia măsurile necesare pentru gestionarea legală a informaţiilor clasificate, 
conţinute de documentaţiile solicitate pentru emiterea avizelor‑acordurilor prevăzute 
prin certificatul de urbanism emis de instituţiile prevăzute la art. 43 lit. a), inclusiv 
prin stabilirea unui conţinut‑cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea 
termenului prevăzut la lit. b);
b2)[5] să emită avizele/acordurile referitoare la reţelele tehnico‑edilitare necesare 
în etapa de elaborare a documentaţiilor tehnico‑economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiţii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea aplicării 
unor penalităţi pe zi de întârziere de 5.000 lei;

[1] Alin. (20) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 182 din O.U.G. nr. 214/2008, 
punct introdus prin art. I pct. 20 din Legea nr. 261/2009.
[2] Lit. a) de la alin. (20) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. II pct. 7 din Legea 
nr. 7/2020.
[3] Lit. b) de la alin. (20) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 20 din 
Legea nr. 193/2019.
[4] Lit. b1) de la alin. (20) al art. 7 a fost introdusă prin art. unic pct. 7 din Legea nr. 148/2016.
[5] Lit. b2) şi b3) de la alin. (20) al art. 7 au fost introduse prin art. unic pct. 21 din Legea nr. 193/2019.
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b3) să transmită solicitantului, în scris sau prin poştă electronică, în cazul în care acesta 
şi‑a declarat adresa de corespondenţă electronică, în cel mult 5 zile lucrătoare de la 
primirea documentaţiei, dacă sunt necesare completări la documentaţia transmisă;
c)[1] pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, să emită avizele/
acordurile de principiu pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau, după 
caz, avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/
reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a 
ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere, 
în maximum 10 zile de la data depunerii solicitării la autoritatea emitentă pe baza 
planului de amplasament al obiectivului de investiţii, şi memoriului tehnic, care 
vor cuprinde în mod obligatoriu poziţionarea reţelelor de utilităţi sau a terenurilor 
afectate de scoaterea din fondul forestier.
(201)[2] Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de 
către autorităţile pentru protecţia mediului competente, respectiv punctului de 
vedere şi actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislaţiei privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
(202)[3] Prin excepţie de la prevederile alin. (20) lit. b), avizul autorităţii administraţiei 
publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al 
structurilor deconcentrate ale acesteia se emite în maximum 30 de zile lucrătoare 
de la data primirii documentaţiei specifice complete.
(203) În cazul avizelor care nu sunt condiţionate de analiza documentaţiei într‑o 
comisie, orice solicitare de completare ulterioară perioadei de 5 zile lucrătoare 
prevăzută la alin. (20) lit. b3) nu este permisă.
(204) Fac excepţie de la prevederile alin. (20) lit. b) autorităţile competente pentru 
protecţia mediului, pentru care sunt prevăzute termene speciale în conformitate 
cu legislaţia specifică.
(205) Pentru lucrări de modificare a compartimentărilor interioare se va emite 
autorizaţie de construire/desfiinţare în baza unei documentaţii de autorizare a 
lucrărilor cu conţinut simplificat, având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, 
releveu, propunerea de compartimentare/desfiinţare şi avizul proiectantului iniţial 
sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spaţiul aflat în proprietatea 
solicitantului indiferent de funcţiune, care urmează să fie supus compartimentării 
interioare.
(206) Pentru lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente se va emite 
autorizaţie de construire în baza unei documentaţii de autorizare cu conţinut 
simplificat având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, releveu, faţadă, 
propunerea de închidere a balcoanelor/logiilor şi avizul proiectantului iniţial sau, 
după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spaţiul aflat în proprietatea 
solicitantului, indiferent de funcţiune.
(207) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică construcţiilor expertizate şi încadrate 
în clasele I şi II de risc seismic.

[1] Lit. c) de la alin. (20) al art. 7 a fost introdusă prin art. IV pct. 5 din O.U.G. nr. 7/2016.
[2] Alin. (201) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 183 din O.U.G. nr. 214/2008, punct introdus prin art. I 
pct. 20 din Legea nr. 261/2009.
[3] Alin. (202)‑(207) ale art. 7 au fost introduse prin art. unic pct. 22 din Legea nr. 193/2019.



Art. 7	 Autorizația	de	construire

322  Oancea

(208)[1] Cu acordul asociaţiei de proprietari se pot efectua lucrări de închidere 
a balcoanelor/logiilor aflate la parterul clădirilor de locuit multietajate dacă 
modificările aduse construcţiei se efectuează din motive legate de securitate, de 
atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum şi pentru siguranţa 
şi sănătatea celor care locuiesc în apartamentul respectiv.
(21)[2] Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la 
dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii 
administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz.
(211)[3] Se exceptează de la prevederile alin. (21) autorizaţiile de construire pentru 
lucrările de construcţii cu caracter special, dacă acestea intră sub incidenţa regimului 
informaţiilor clasificate.
(212)[4] Avizele/acordurile emise în condiţiile legii îşi menţin valabilitatea:
a) pe toată perioada implementării investiţiilor, atât până la finalizarea executării 
lucrărilor pentru care au fost eliberate, cât şi până la data semnării procesului‑verbal 
de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termenul 
prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor 
sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare 
prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum şi/
sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz;
b) de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii la autoritatea administraţiei publice competente până la data emiterii 
autorizaţiei de construire, pentru avizele/acordurile care erau în vigoare la data 
depunerii documentaţiei respective.
(22)[5] În aplicarea prevederilor alin. (21), autorităţile prevăzute la art. 4 au obligaţia 
de a respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu secretul 
comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi 
privat, precum şi fără a se aduce atingere garantării şi protejării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă intimă, 
familială şi privată, potrivit legii.
(23) Autorităţile prevăzute la art. 4 fac publică emiterea autorizaţiei de construire sau, 
după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii şi pun la dispoziţia publicului următoarele informaţii: 
a) conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, care includ toate 
condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, sau, după caz, conţinutul actului 
de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
b) principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea autorizaţiei 
de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, ca urmare a examinării comentariilor şi opiniilor 
exprimate de public, inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de 
consultare a publicului;

[1] Alin. (208) al art. 7 a fost introdus prin art. 1 pct. 1 din Legea nr. 149/2020.
[2] Alin. (21) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 214/2008, punct modificat prin art. I 
pct. 21 din Legea nr. 261/2009.
[3] Alin. (211) al art. 7 a fost introdus prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 148/2016.
[4] Alin. (212) al art. 7 a fost introdus prin art. unic pct. 23 din Legea nr. 193/2019.
[5] Alin. (22) şi (23) ale art. 7 au fost introduse prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 214/2008.


