
LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic 
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85 din 5 octombrie 2011 
pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 11 
octombrie 2011, cu următoarele modificări şi completări: 
1.La articolul I, punctul 1 se abrogă. 

2.La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu 
următorul cuprins: 
"11. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«(2) Pentru investiţiile care se realizează pe amplasamente ce depăşesc limita 
administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, în unităţi 
administrativ-teritoriale limitrofe, în vederea armonizării condiţiilor de autorizare 
pentru întreaga investiţie, autoritatea administraţiei publice centrale competente 
cu atribuţii de reglementare, potrivit legii, în domeniul din care face parte 
investiţia supusă autorizării, va emite un aviz coordonator, în baza căruia 
preşedinţii consiliilor judeţene implicate, respectiv primarul general al 
municipiului Bucureşti, după caz, vor emite autorizaţii de construire pentru 
executarea lucrărilor aferente părţilor din investiţie amplasate în unităţile 
administrativ-teritoriale din aria lor de competenţă.»" 

3.La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu 
următorul cuprins: 
"3. La articolul 4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu 
următorul cuprins: 
«(6) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1), executarea lucrărilor de 
foraje necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor 
geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de gaze şi petrol, a altor 
exploatări subacvatice, precum şi a lucrărilor de construire a reţelelor submarine 
de transport energetic şi de comunicaţii, în marea teritorială, zona contiguă sau 
zona economică exclusivă a Mării Negre, după caz, este permisă în baza actului 
de autoritate al autorităţii competente desemnate prin legea specială, care ţine 
loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi se emite în condiţiile legislaţiei 
specifice din domeniul gazelor, petrolului, energiei electrice şi comunicaţiilor, din 
care fac parte lucrările, după caz.»" 
-****- 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA 
PREŞEDINTELE SENATULUI 

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 199 din data de 9 aprilie 2013 
 


