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CAPITOLUL III 

  Răspunderi şi sancţiuni 

 

   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), cu excepţiile prevăzute de lege; 

    ___________ 

    a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 171/2020 începând cu 15.08.2020. 
   Art. 3. - (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, 
pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, 
precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: 
 b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice 
alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute 
de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, 
la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la 
construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate; 

    ___________ 

    Derogare prin alineatul (24) din Lege nr. 50/1991 începând cu 31.12.2017. 
    a fost modificată prin linia din Ordonanţă de urgenţă nr. 22/2014 începând cu 04.11.2016. 

 

   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. 

    ___________ 

    a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 86/2017 începând cu 05.05.2017. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014. 

 
 Art. 9. - (1) Documentaţiile tehnice - D.T. şi proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se 
însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, 
construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel: 
   a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de arhitectură pentru obiective de investiţii 
cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi a celor subterane; 
   b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile 
specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane, 
precum şi la instalaţiile aferente acestora; 
   c) de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru 
clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii. 

    ___________ 

    a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 86/2017 începând cu 05.05.2017. 

 
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru documentaţia de execuţie. 
   (3) Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) angajează răspunderea acestora în condiţiile legii. 

 

 

   Art. 241. - (1) Instanţa de judecată, prin hotărârea prin care soluţionează fondul cauzei, poate dispune 

încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal. 

   (2) Procurorul sau instanţa de judecată poate dispune, din oficiu sau la cerere, oprirea temporară a 

executării lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal. 

    ___________ 

    a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014. 

 

   Art. 25. Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014. 
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   Art. 26. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de 

condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: (amenda de la 1.000 lei la 100.000 lei), 

   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; 

    ___________ 

    a fost modificată prin punctul 2. din Lege nr. 171/2020 începând cu 15.08.2020. 

 
  Art. 3. - (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru 
infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum 
şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: 
 b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice 
alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute 
de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, 
la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la 
construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate; 

    ___________ 

    Derogare prin alineatul (24) din Lege nr. 50/1991 începând cu 31.12.2017. 
    a fost modificată prin linia din Ordonanţă de urgenţă nr. 22/2014 începând cu 04.11.2016. 

 

   b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a 

lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate 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; (amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei), 

    ___________ 

    a fost modificată prin punctul 2. din Lege nr. 171/2020 începând cu 15.08.2020. 

 

   c) aprobarea furnizării de utilităţi urbane, ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi 

racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate; (amenda de 10.000 lei) 

 

   d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor 

autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor 

şi amenajărilor cu caracter provizoriu; (amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei), 

 

   e) neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la 

art. 3 lit. c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare, după caz, a 

amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o dată cu 

încheierea lucrărilor de bază; (amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei), 
 Art. 3. - (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru 
infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum 
şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: 
c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie 
de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de 
albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, 
transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente; 
 ___________ 

    a fost modificată prin punctul 2. din Lege nr. 7/2020 începând cu 11.01.2020. 

 

   e1) neîndeplinirea obligaţiei de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul 

contractelor de închiriere de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii, prevăzuţi la art. 71 alin. (2), 

la desfiinţarea acestora. (amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei), 
Art. 71   (2) Pentru executarea lucrărilor de construcţii necesare derulării operaţiunilor de exploatare/prospectare geologică 

şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale, precum şi pentru executarea lucrărilor de construcţii care privesc realizarea , 

dezvoltarea, modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea şi revizia sistemelor naţionale/reţelelor de transport al energiei 

electrice, al gazelor naturale şi al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului realizate de către titularii de licenţe, autorizaţii 

şi acorduri petroliere, pentru care oricare dintre următoarele documente: contractul de închiriere, licenţa, acordul de 

concesiune sau acordul petrolier ţine loc de titlu asupra imobilului pentru obţinerea autorizaţiei de construire, este necesară 

depunerea de către beneficiar a următoarelor dovezi privind îndeplinirea obligaţiilor de notificare şi acordare de 

indemnizaţii/despăgubiri, după cum urmează: 

   a) contractul de închiriere/convenţie între părţi, termenul de plată al indemnizaţiilor/despăgubirilor fiind de 30 de zile de la 
încheierea contractului de închiriere/convenţiei, în cazul în care proprietarii sunt identificaţi; 
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   b) dovada consemnării prealabile, în conturi deschise pe numele titularilor de licenţe, autorizaţii şi acorduri petroliere, a 
sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizaţiilor, după caz, pentru respectivele imobile, în cazul în care proprietarii 
nu sunt identificaţi; 
   c) dovada consemnării prealabile, la dispoziţia acestora, în termen de 60 de zile de la data la care 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, în cazul în care proprietarii sunt identificaţi, dar nu se prezintă sau refuză să încheie 
convenţia. 
   (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în situaţia în care este necesară, pentru realizarea proiectelor de infrastructură 
de transport, relocarea reţelelor de utilităţi (reţele de distribuţie a energiei electrice, a gazelor naturale, apă, canal) şi a 
sistemelor naţionale/reţelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale şi al ţiţeiului, gazolinei, etanului, 
condensatului. 
   (4) La încetarea contractelor de închiriere, titularii de licenţe/permise/autorizaţii prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia repunerii 
în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul acestor contracte, dacă părţile nu au convenit altfel. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 22/2014 începând cu 04.11.2016. 

 

   f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de 

control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate; (amenda de la 3.000 lei la 10.000 

lei),  

 

   g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 

7 alin. (8); (amenda de 1.000 lei) 
   Art. 7.  (8) 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. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 40/2017 începând cu 31.12.2017. 

 

   h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2), 

precum şi emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu 

conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de 

investiţii, sau eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilă a unei 

documentaţii de urbanism sau a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului 

solicitării, cu depăşirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiţionarea 

furnizării informaţiilor de interes public prevăzute la art. 6 alin. (1); (amenda de la 

5.000 lei la 30.000 lei), 
 
  Art. 6. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 şi la art. 43 lit. a): 

   a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente 
la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale 
planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii; 
   b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului; 
   c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construire; 

    ___________ 

    a fost modificată prin punctul 4. din Lege nr. 7/2020 începând cu 11.01.2020. 

 
   c1) indică nominal operatorii de reţele tehnico-edilitare care vor emite respectivele avize/acorduri; avizele se vor solicita 
doar de la posesorii de reţele supraterane şi subterane care afectează suprafaţa de teren şi/sau construcţiile pentru care se 
solicită certificate de urbanism, cu consultarea bazei de date urbane constituite în condiţiile legii; 

    ___________ 

    a fost introdusă prin punctul 5. din Lege nr. 193/2019 începând cu 02.11.2019. 

 
   d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea 
autorizării. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 148/2016 începând cu 18.07.2016. 
    
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 25/2017 : 
D E C I D E: 
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, 
în consecinţă, stabileşte că: 
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În interpretarea şi aplicarea art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c) şi art. 8 alin. (1) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este posibilă exercitarea controlului de 
legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicţia de a construi sau care conţine alte 
limitări. 
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. 
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 6 noiembrie 2017. 

   (11) Punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului reprezintă documentul scris emis de aceasta 
după etapa de evaluare iniţială, respectiv după etapa de încadrare a investiţiei în procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, iar actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului este, după caz, acordul de mediu sau 
avizul Natura 2000. 
    ___________ 

    a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 începând cu 14.10.2009. 

 
   (12) În cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informaţiile privind consecinţele 
urbanistice ale operaţiunii juridice. 

    ___________ 

    a fost introdus prin linia din Ordonanţă de urgenţă nr. 22/2014 începând cu 04.11.2016. 

 
   (2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii prevăzute la art. 4 şi art. 
43 lit. a) şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, menţionându-
se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 193/2019 începând cu 02.11.2019. 

 
   (21) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acorda în termen de 10 zile lucrătoare suport tehnic de 
specialitate autorităţilor prevăzute la art. 43 lit. a) în procesul de emitere a certificatului de urbanism, pentru stabilirea 
cerinţelor urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 193/2019 începând cu 02.11.2019. 

 
   (22) Certificatul de urbanism poate fi emis şi comunicat solicitantului fie în format scriptic, fie în format digital, prin 
intermediul poştei electronice, dacă solicitantul şi-a exprimat acordul în acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului 
de urbanism. 

    ___________ 

    a fost introdus prin punctul 7. din Lege nr. 193/2019 începând cu 02.11.2019. 

 
   (23) Certificatul de urbanism emis în format digital se semnează cu semnătura electronică calificată sau avansată, definite 
potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi 
abrogare a Directivei 1999/93/CE, documentul având aceeaşi valoare juridică cu certificatul de urbanism emis în format 
scriptic. 

    ___________ 

    a fost introdus prin punctul 7. din Lege nr. 193/2019 începând cu 02.11.2019. 

 

   h1) neemiterea avizelor şi autorizaţiilor de construire în termenul prevăzut de prezenta lege;(amenda 

de la 5.000 lei la 30.000 lei) 
    ___________ 

    a fost modificată prin punctul 31. din Lege nr. 193/2019 începând cu 02.11.2019. 

 

   h2) refuzul nejustificat de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare şi/sau a certificatului de 

urbanism în termenul prevăzut de lege pentru documentaţiile complete; (amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei) 

    ___________ 

    a fost introdusă prin punctul 32. din Lege nr. 193/2019 începând cu 02.11.2019. 

 

   i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare (amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei) 

   - în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de 

construire/desfiinţare; 

   - în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii; 

   - în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu prevederile certificatului 

de urbanism, ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare 

sau care nu sunt verificate potrivit legii; 
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   - în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a întregii construcţii, în cazul lucrărilor de 

consolidare; 

   - în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege; 

 

   j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea 

lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al 

consiliilor judeţene şi al primăriilor, în unităţile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor 

art. 27 alin. (3) şi (4), precum şi neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul 

de Stat în Construcţii, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (3); (amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei) 
 

 Art. 27 (3) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h), h1), i)-k) şi o), se constată şi se 

sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale 

judeţelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor 

administrativ- teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor 

de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 7/2020 începând cu 11.01.2020. 

 
   (31) Pe lângă autorităţile prevăzute la alin. (3), pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes naţional, 
autorizate de către Ministerul Transporturilor, contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. c), d), h)-
l), se constată şi se sancţionează şi de către organele de control desemnate ale Ministerului Transporturilor. 

    ___________ 

    a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 7/2016 începând cu 18.03.2016. 

 
   (4) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), h1), i) - k) şi o) se constată şi se sancţionează numai de către organele 
de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 7/2020 începând cu 11.01.2020. 
Art. 29. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale încunoştinţează autoritatea administraţiei publice 

pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul şi Ministerul Transporturilor, după caz, asupra constatărilor şi măsurilor dispuse. În 

această situaţie, organele de control ale consiliilor judeţene, locale sau ale Ministerului Transporturilor, după caz, au obligaţia 

să urmărească modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 7/2016 începând cu 18.03.2016. 
    ___________ 

    Pus în aplicare prin Procedură din 01/04/2014 începând cu 16.04.2014. 
    Pus în aplicare prin Procedură din 01/04/2014 începând cu 16.04.2014. 

 

   k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii 

la controlul anterior; (amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei) 

 

   l) refuzul nejustificat sau obstrucţionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al 

reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7); (amenda de 2.000 lei) 
 Art. 34. 
(7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentaţiile prevăzute 
la alin. (1), precum şi la documentaţiile de urbanism elaborate ulterior acestora şi gestionate de administraţiile publice locale, 
în vederea întocmirii documentaţiilor tehnice, este neîngrădit şi se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, municipal, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 302. din Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 începând cu 14.10.2009. 

 

   m) depăşirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor şi acordurilor necesare în vederea 

autorizării lucrărilor de construcţii, conform prevederilor art. 7 alin. (20). *) 

    ___________ 

   *) Litera m) a fost abrogată prin art I. aln 1 pct 26. din Ordonanţa de urgenţă 214/2008 de la 

14/02/2009 

 

   n) neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii în condiţiile prevederilor art. 37 alin. 

(2). de 2.000 lei 
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  Art. 37  (2) Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în 

autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie 

pentru toate tipurile de construcţii autorizate, inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie proprie. Recepţia la 

terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administraţiei publice, desemnat de emitentul autorizaţiei de 

construire. 

  ___________ 

 

   o) neconstituirea bazei de date de către autorităţile publice responsabile sau netransmiterea de către 

posesorii de reţele tehnico-edilitare în termenele legale a planurilor cadastrale prevăzute la art. 45 alin. 

(6). 

    ___________ 

    a fost introdusă prin punctul 33. din Lege nr. 193/2019 începând cu 02.11.2019. 

    ___________ 

    a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 86/2017 începând cu 05.05.2017. 
 Art. 45.  (6) Pentru constituirea băncii de date, toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare, supra- şi subterane, sunt obligaţi să 

transmită autorităţilor administraţiei publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti planurile cadastrale cuprinzând 

traseele reţelelor existente pe teritoriul judeţului şi al localităţilor, respectiv al municipiului Bucureşti. Aceste planuri vor fi 

puse de autorităţile administraţiei publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la dispoziţia tuturor primăriilor 

municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primăriilor sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror rază administra tiv-

teritorială sunt situate reţelele tehnico-edilitare. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 341. din Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 începând cu 14.10.2009. 

 

 

   (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează 

cu amendă după cum urmează: 

   - de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a); 

   - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f); 

   - de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c) şi o); 

    ___________ 

    a fost modificată prin punctul 34. din Lege nr. 193/2019 începând cu 02.11.2019. 

 

   - de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) şi e1); 

    ___________ 

    a fost modificată prin punctul 12. din Lege nr. 7/2020 începând cu 11.01.2020. 

 

   - de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h1) şi i); 

   - de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. h2), j) şi k); 

    ___________ 

    a fost modificată prin punctul 34. din Lege nr. 193/2019 începând cu 02.11.2019. 

 

   - de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) şi n); 

    ___________ 

    a fost modificată prin punctul 5. din Lege nr. 53/2016 începând cu 01.05.2016. 

 

   - de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g). 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 261. din Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 începând cu 14.10.2009. 

 

   (3) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului. 

   (4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi reprezentantului persoanei juridice. 

   (5) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se aplică funcţionarilor publici 

responsabili de verificarea documentaţiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a 

autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare, precum şi semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite 

conform legii. 

   (6) În condiţiile prezentei legi nu se aplică sancţiunea avertisment. 
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    ___________ 

    a fost introdus prin punctul 27. din Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 începând cu 14.02.2009. 

 

   Art. 27. - (1) Preşedinţii consiliilor judeţene, primarii şi organele de control din cadrul 

autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene au obligaţia să urmărească respectarea 

disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în cadrul unităţilor lor 

administrativ-teritoriale şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiuni sau să se 

adreseze instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală, după caz. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 376/2006 începând cu 16.10.2006. 

 

   (11) Pe lângă autorităţile prevăzute la alin. (1), pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de 

interes naţional, organele de control desemnate din cadrul Ministerului Transporturilor au obligaţia să 

urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi, în 

funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiuni sau să se adreseze instanţelor judecătoreşti 

şi organelor de urmărire penală, după caz.    

    ___________ 

    a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 7/2016 începând cu 18.03.2016. 

 

   (2) Arhitectul-şef al judeţului şi personalul împuternicit al compartimentului de specialitate din 

subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor 

de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în urbanism 

şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor. 

    ___________ 

    a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 86/2017 începând cu 05.05.2017. 

 

   (3) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h), h1), i)-k) şi o), se 

constată şi se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale 

autorităţilor administraţiei publice locale ale judeţelor, municipiilor, sectoarelor municipiului 

Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ- teritorială sau, 

după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor de 

emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 7/2020 începând cu 11.01.2020. 

 

   (31) Pe lângă autorităţile prevăzute la alin. (3), pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de 

interes naţional, autorizate de către Ministerul Transporturilor, contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. 

(1), cu excepţia celor de la lit. c), d), h)-l), se constată şi se sancţionează şi de către organele de control 

desemnate ale Ministerului Transporturilor. 

    ___________ 

    a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 7/2016 începând cu 18.03.2016. 

 

   (4) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), h1), i) - k) şi o) se constată şi se sancţionează 

numai de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 7/2020 începând cu 11.01.2020. 

 

   (5) Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de organele de control ale 

administraţiei publice locale, se înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, şefului 

compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după 

caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului unităţii administrativ-teritoriale sau al 

sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază s-a săvârşit contravenţia. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 376/2006 începând cu 16.10.2006. 
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   (6) Abrogat prin punctul 29. din Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 începând cu 14.02.2009. 

   Art. 28. - (1) O dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. 

a) şi b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a 

acestora în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu 

nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a 

contravenţiei. 

   (2) Decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu 

nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administraţiei publice competente, 

pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi aprobate în condiţiile legii, sau, 

după caz, de instanţă. Pentru lucrări ce se execută la clădirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar 

avizul Ministerului Culturii şi Cultelor. 

   (21) Pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes naţional, decizia menţinerii sau a 

desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor 

acesteia se va lua de către Ministerul Transporturilor pe baza unor expertize tehnice întocmite în 

condiţiile legii sau, după caz, de instanţa judecătorească. 

    ___________ 

    a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 7/2016 începând cu 18.03.2016. 

    

Punere în aplicare prin Instrucţiuni Instrucţiunile pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi ... 

din 10/05/2016 : 

2.3. Pentru aplicarea art. IV pct. 9, etapele necesare în vederea emiterii autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare pentru construcţiile executate fără autorizaţie de construire/desfiinţare sau 

cu nerespectarea prevederilor acesteia sunt: 

a) întocmirea unei expertize tehnice, în condiţiile legii, cu precizarea: 

1. stadiului fizic al lucrărilor la data realizării expertizei tehnice; 

2. corespondenţei lucrărilor executate cu proiectul tehnic; 

3. respectării condiţiilor prevăzute în acordul de mediu sau în punctul de vedere al autorităţii 

competente pentru protecţia mediului, ale actului administrativ al acesteia, după caz, precum şi 

respectării legislaţiei de mediu în vigoare; 

4. respectării prevederilor din avizele/acordurile specificate în certificatul de urbanism; 

b) analiza şi avizarea rapoartelor de expertiză în Consilul tehnico-economic al beneficiarului; 

c) depunerea la Secretariatul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Transporturilor a 

documentaţiei privind raportul de expertiză tehnic însoţit de avizul Consiliului tehnico-economic 

al beneficiarului, precum şi de declaraţia acestuia din care să rezulte că nu există procese pe rolul 

instanţelor judecătoreşti privind lucrările executate fără autorizaţie de construire sau cu 

nerespectarea prevederilor acesteia; 

d) analiza şi aprobarea raportului/rapoartelor de expertiză în Consiliul tehnico-economic al 

Ministerului Transporturilor; 

e) emiterea ordinului ministrului transporturilor privind menţinerea/desfiinţarea construcţiilor 

respective; 

f) emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare de către direcţia de specialitate din cadrul 

Ministerului Transporturilor. 

   (22) În vederea fundamentării deciziei privitoare la menţinerea sau desfiinţarea construcţiilor 

executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, rezultatele 

expertizei tehnice se supun aprobării Consiliului tehnico-economic al Ministerului Transporturilor 

pentru analiza conformităţii lucrărilor executate cu proiectul tehnic de execuţie elaborat conform legii 

şi cu respectarea condiţiilor din acordul de mediu sau punctul de vedere al autorităţii competente emis 

cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului. Decizia menţinerii/desfiinţării construcţiilor se 

aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi stă la baza emiterii autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare. 

    ___________ 

    a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 7/2016 începând cu 18.03.2016. 
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Punere în aplicare prin Instrucţiuni Instrucţiunile pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi ... 

din 10/05/2016 : 

2.3. Pentru aplicarea art. IV pct. 9, etapele necesare în vederea emiterii autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare pentru construcţiile executate fără autorizaţie de construire/desfiinţare sau cu 

nerespectarea prevederilor acesteia sunt: 

a) întocmirea unei expertize tehnice, în condiţiile legii, cu precizarea: 

1. stadiului fizic al lucrărilor la data realizării expertizei tehnice; 

2. corespondenţei lucrărilor executate cu proiectul tehnic; 

3. respectării condiţiilor prevăzute în acordul de mediu sau în punctul de vedere al autorităţii 

competente pentru protecţia mediului, ale actului administrativ al acesteia, după caz, precum şi 

respectării legislaţiei de mediu în vigoare; 

4. respectării prevederilor din avizele/acordurile specificate în certificatul de urbanism; 

b) analiza şi avizarea rapoartelor de expertiză în Consilul tehnico-economic al beneficiarului; 

c) depunerea la Secretariatul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Transporturilor a 

documentaţiei privind raportul de expertiză tehnic însoţit de avizul Consiliului tehnico-economic al 

beneficiarului, precum şi de declaraţia acestuia din care să rezulte că nu există procese pe rolul 

instanţelor judecătoreşti privind lucrările executate fără autorizaţie de construire sau cu 

nerespectarea prevederilor acesteia; 

d) analiza şi aprobarea raportului/rapoartelor de expertiză în Consiliul tehnico-economic al 

Ministerului Transporturilor; 

e) emiterea ordinului ministrului transporturilor privind menţinerea/desfiinţarea construcţiilor 

respective; 

f) emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare de către direcţia de specialitate din cadrul 

Ministerului Transporturilor. 

   (3) Măsura desfiinţării construcţiilor se aplică şi în situaţia în care, la expirarea termenului de intrare 

în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul nu a obţinut 

autorizaţia necesară. 

    ___________ 

    Derogare prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 41/2010 începând cu 07.03.2011. 

 

   Art. 29. - (1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii se exercită de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pe întregul teritoriu al ţării, 

şi de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun măsurile şi sancţiunile prevăzute de prezenta 

lege. 

    ___________ 

    a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 86/2017 începând cu 05.05.2017. 

 

   (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executării 

lucrărilor de construire sau de desfiinţare, după caz, atunci când constată că acestea se realizează cu 

încălcarea dispoziţiilor legale, a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, fără proiect tehnic 

ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise. 

    ___________ 

    a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 86/2017 începând cu 05.05.2017. 

 

   (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale încunoştinţează autoritatea 

administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul şi Ministerul Transporturilor, după caz, 

asupra constatărilor şi măsurilor dispuse. În această situaţie, organele de control ale consiliilor 

judeţene, locale sau ale Ministerului Transporturilor, după caz, au obligaţia să urmărească modul de 

conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 7/2016 începând cu 18.03.2016. 

    ___________ 

    Pus în aplicare prin Procedură din 01/04/2014 începând cu 16.04.2014. 
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    Pus în aplicare prin Procedură din 01/04/2014 începând cu 16.04.2014. 

 

   Art. 30. - (1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii şi reglementarea în domeniul urbanismului se suportă de către 

investitori, în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor 

prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), a lăcaşurilor de cult şi a lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă 

pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă 

pericol public, indiferent de destinaţie. 

   (2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziţiilor alin. (1) se face în contul inspectoratelor în 

construcţii, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, odată cu transmiterea notificării privind data 

începerii lucrărilor, astfel cum se prevede la art. 14. Întârzierea la plată a cotei prevăzute la alin. (1) se 

penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată. Disponibilităţile la finele 

anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie. 

   (3) Cota stabilită la alin. (1) se aplică şi diferenţelor rezultate din regularizarea valorii lucrărilor 

autorizate, care se face până la data convocării recepţiei la terminarea lucrărilor. 

   (4) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. utilizează 70% din fondul astfel constituit pentru 

îndeplinirea atribuţiilor, inclusiv cheltuieli de personal, potrivit prevederilor legale, şi virează lunar 

30% din acest fond în contul autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniile 

amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării executării lucrărilor de construire/desfiinţare a 

construcţiilor pentru asigurarea fondului necesar actualizării/elaborării reglementărilor tehnice şi 

fondului de documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism de interes naţional şi pentru cheltuieli 

de personal. 

   (5) Cheltuielile de personal includ cheltuieli cu personalul propriu şi cu plata indemnizaţiei de 

participare a specialiştilor în calitate de membri în comitetele/comisiile/consiliile pentru avizări din 

punct de vedere tehnic. 

   (6) Personalul din ministerul de resort cu atribuţii de reglementare în domeniul amenajării 

teritoriului, urbanismului şi construcţiilor va fi salarizat la nivelul prevăzut în anexa nr. VIII la Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, la care se adaugă un spor de complexitate de 35%. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 35. din Lege nr. 193/2019 începând cu 02.11.2019. 

 

   Art. 301. Abrogat prin punctul 31. din Lege nr. 261/2009 începând cu 14.10.2009. 

    ___________ 

    a fost introdus prin punctul 30. din Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 începând cu 14.02.2009. 

 

   Art. 31. - Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie 

în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei. 

    ___________ 

    a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 86/2017 începând cu 05.05.2017. 

 

   Art. 32. - (1) În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, 

dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, 

potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti 

pentru a dispune, după caz: 

   a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei; 

   b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal. 

   (2) În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute 

la alin. (1). 

   (3) În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanţă, în conformitate cu 

prevederile alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliţie, 

cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate. 

   (4) În situaţiile prevăzute la art. 24, organele de control vor putea cere organelor judiciare să dispună 

măsurile menţionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de 
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urmărire penală sesizate şi, după caz, instanţei să dispună oprirea temporară a executării lucrărilor, pe 

tot parcursul procesului penal. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014. 

 

   (5) Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei locuinţe şi pentru care s-a 

dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) vor restitui subvenţiile primite, cu plata dobânzilor legale 

pentru perioada în care le-au folosit. 

    ___________ 

    Derogare prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 41/2010 începând cu 07.03.2011. 

 

   Art. 33. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de 

construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi construcţiile, lucrările 

şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 

judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de 

autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia, 

fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala 

contravenientului. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 301. din Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 începând cu 14.10.2009. 

 

   (2) Procedura prevăzută la alin. (1) se poate declanşa din oficiu de autoritatea administraţiei publice 

de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia sau la solicitarea proprietarului ori 

a administratorului legal al terenului aparţinând domeniului public sau privat al statului. 

   (3) În cazul neîndeplinirii de către autoritatea administraţiei publice competente a procedurii de 

desfiinţare, în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării prevăzute la alin. (2), proprietarul 

sau administratorul legal al terenului aparţinând domeniului public ori privat al statului va putea trece 

de îndată la desfiinţarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire. 

   (4) Prin excepţie de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe 

terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, oraşelor ori comunelor vor putea fi 

desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice competente, fără sesizarea 

instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului. 

   (5) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autorităţile publice competente pot contracta efectuarea 

acestor servicii cu societăţi comerciale specializate în astfel de lucrări, în condiţiile legii. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 376/2006 începând cu 16.10.2006. 

 

   Art. 34. - (1) Studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor de orice fel, 

a elementelor de infrastructură, de gospodărie comunală, precum şi a lucrărilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism - studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda 

fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului - sunt şi rămân proprietate publică a judeţului 

sau a municipiilor, respectiv a municipiului Bucureşti. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 302. din Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 începând cu 14.10.2009. 

 

   (2) În înţelesul prezentei legi, prin studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1) se înţelege 

exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale şi pe specialităţi, 

breviare de calcul, avizele şi acordurile obţinute, precum şi piesele desenate. 

   (3) Arhivele cuprinzând studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1), intrate, la constituire, în 

patrimoniul societăţilor comerciale înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare judeţene şi din 

municipiul Bucureşti, se gestionează, potrivit legii, de către consiliile judeţene sau de către primăriile 

municipiilor, respectiv de Primăria Municipiului Bucureşti. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 302. din Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 începând cu 14.10.2009. 
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   (4) Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale 

consiliilor judeţene, municipale, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 302. din Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 începând cu 14.10.2009. 

 

   (5) Refuzul inventarierii şi/sau al predării studiilor şi documentaţiilor se sancţionează potrivit 

prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare. 

   (6) În situaţia refuzului predării arhivelor, consiliile judeţene, municipale şi/sau Primăria 

Municipiului Bucureşti, după caz, se vor adresa în termen de 90 de zile instanţelor judecătoreşti, care 

vor soluţiona cererile în procedură de urgenţă, potrivit legii. Acţiunea în instanţă este scutită de taxa 

de timbru. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 302. din Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 începând cu 14.10.2009. 

 

   (7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând 

documentaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi la documentaţiile de urbanism elaborate ulterior 

acestora şi gestionate de administraţiile publice locale, în vederea întocmirii documentaţiilor tehnice, 

este neîngrădit şi se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, municipal, respectiv a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 302. din Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 începând cu 14.10.2009. 

 

   Art. 35. - (1) În condiţiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravenţie se face cu 

indicarea locului, datei şi orei constatării, în conformitate cu dispoziţiile art. 31. 

   (2) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în 

termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea suspendă executarea 

sancţiunii amenzii, dar nu suspendă măsura de oprire a executării lucrărilor, dispusă o dată cu aplicarea 

sancţiunii contravenţionale în condiţiile art. 28 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plângerea 

nu suspendă măsura desfiinţării în condiţiile art. 33 alin. (1) a lucrărilor de construcţii executate fără 

autorizaţie pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor sau 

comunelor ori a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri 

aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor ori comunelor al căror 

termen prevăzut prin autorizaţie este expirat, dispusă în condiţiile art. 28 alin. (1). 

    ___________ 

    a fost modificat prin punctul 303. din Ordonanţă de urgenţă nr. 214/2008 începând cu 14.10.2009. 

 

   (3) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 28 şi 29.*) 

    ___________ 

   *) Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 şi Legea nr. 401/2003, era alcătuit din 4 

alineate. 

    Alin. (4), al cărui conţinut era: " (4) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt 

aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.", nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 

401/2003. 

    Alin. (3) al art. 35, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat prevederile alin. (4), 

însă cu trimitere la Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. 

    Alin. (4) al art. 35 nu este inclus în forma republicată, aplicarea acestui text încetând o dată cu 

abrogarea Legii nr. 32/1968 prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. 
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