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În acest număr: 

Noi modificări aduse Legii 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții 

Sâmbătă, 26 octombrie 2019, Președintele României a promulgat Legea nr. 

193/2019 pentru modificarea și completarea Legii 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții. 

Noi obligații EORI pentru sucursalele române ale 

companiilor din afara Uniunii Europene care efectuează 
operațiuni de export 
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Noi modificări aduse Legii 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții 

Principalele modificări aduse prin noua reglementare sunt:  

1. Simplificarea procedurilor de avizare pentru anumite categorii de 

lucrări - conform noii reglementări: 

 în cazurile expres prevăzute de lege, emiterea avizului serviciilor 

deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății 

populației, al actului administrativ al autorității competente pentru 

protecția mediului sau avizul Comisiei Tehnice de Circulație nu vor mai fi 

necesare; 

 avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să se 

refere strict la tipul de lucrări necesare realizării construcțiilor, fiind 

interzisă solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic și legal în 

raport cu obiectul acesteia; 

 obligativitatea emitentului certificatului de urbanism de a indica în mod 

nominal operatorii de rețele tehnico-edilitare care sunt competenți să 

emită avizele/acordurile impuse în certificatul de urbanism; 

 lucrările de modificare a compartimentărilor interioare sau de închidere a 

balcoanelor/logiilor se autorizează în baza unei documentații cu caracter 

simplificat. 

2. Racordarea la rețelele de utilități publice -  avizele obținute în procedura 

de autorizare sunt valabile atât pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construcție, cât și pentru autorizarea lucrărilor de racorduri și branșament la 

rețelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefon 

etc. 

3. Scurtarea termenelor aplicabile în procedura de autorizare pentru 

emiterea/obținerea certificatului de urbanism, a autorizației de construire în 

regim de urgență, a avizului autorității administrației publice centrale 

competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al structurilor 

deconcentrate aferente. 

4. Procedura aplicabilă în cazul neînceperii sau nefinalizării lucrărilor în 

perioada de valabilitate a autorizației de construire sau al 

schimbărilor de temă – în măsura respectării condițiilor expres prevăzute 

de lege, se va emite o nouă autorizație, fără a fi necesară emiterea unui nou 

certificat de urbanism, a unor noi avize și/sau a unei noi documentații pentru 

autorizarea executării lucrărilor. 

5. Posibilitatea emiterii certificatului de urbanism în format digital, prin 

intermediul poștei electronice, în măsura în care solicitantul și-a exprimat 

acordul în acest sens. 

6. O altă modificare benefică în scopul simplificării procedurilor administrative 

care stau la baza edificării unei noi construcții, este reprezentată de 

posibilitatea emiterii unei singure autorizații prin care se aprobă atât 

demolarea construcției vechi aflate pe terenul pe care se va construi cât 

și aprobarea construirii noii construcții. 

7. Completarea listei de lucrări care se pot efectua fără autorizație de 

construire, inclusiv în ceea ce privește construcțiile monument istoric 

sau cu valoare arhitecturală/istorică stabilită sau construcțiile 

amplasate în zona de protecție a monumentelor istorice sau în zonele 

construite protejate. Noua reglementare clarifică regimul aplicabil anumitor 

lucrări de construire prin excluderea expresă a acestora de la procedura de 

autorizare și, totodată, susține protejarea patrimoniului cultural prin 

simplificarea procedurii de avizare pentru lucrările expres prevăzute în sensul 

că, cu privire la acestea din urmă, autoritatea publică din domeniul protejării 
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patrimoniului cultural este notificată, urmând ca acordul scris din partea 

acesteia să fie obținut în maxim 30 zile, depășirea termenul fiind considerată 

acord tacit. 

8. Posibilitatea anulării autorizației de construire/desființare de către 

prefect. Noua reglementare prevede expres posibilitatea anulării de către 

prefect a autorizațiilor de construire / desființare emise cu încălcarea 

prevederilor legale, în urma activității de control a Inspectoratului de Stat în 

Construcții. 

9. Înființarea comisiei pentru acord unic – Noua reglementare 

(re)introduce, cu titlu general, obligația de a înființa Comisia pentru acord 

unic la nivelul autorităților administrației publice de la nivel județean și al 

municipiilor reședință de județ ce va permite prestarea serviciilor privind 

obținerea, contra cost, la cererea solicitantului, a avizelor/acordurilor 

necesare autorizării lucrărilor de construcții prin intermediul comisiei 

menționate. La nivel local, constituirea Comisiei pentru acord unic este 

opțională. Procedura/ metodologia aplicabilă nu este detaliată în noua lege. 

În concluzie, analizând modificările aduse Legii 50/1991 putem spune că acestea 

au fost adoptate în scopul simplificării/clarificării procedurii de obținere a 

certificatului de urbanism și a autorizației de construire și reducerii perioadei de 

timp necesare obținerii acestor acte dar și al înlăturării neajunsurilor pe care le 

prezintă Legea 50/1991 în prezent.  

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
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Noi obligații EORI pentru sucursalele române ale 
companiilor din afara Uniunii Europene care efectuează 
operațiuni de export 

Noua definiție a exportatorilor din Codul vamal al Uniunii Europene, prevede ca 

doar companiile stabilite în UE sau sediile permanente ale acestora (de ex. 

sucursale) pot acționa ca exportator. 

Conform notificării recent emise de autoritățile vamale române, sucursalele 

române ale companiilor non-UE care au un număr EORI românesc și 

efectuează operațiuni de export, trebuie sa depună o cerere de modificare 

a datelor EORI. 

Solicitarea trebuie să informeze autoritățile vamale că sucursala companiei non-

UE din România este o persoană stabilită (adică sediu permanent), conform art. 

5 din Codul vamal al Uniunii. 

Neinformarea autorităților vamale române cu privire la stabilirea sucursalei din 

afara UE va duce la interzicerea operațiunilor de export în România. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, 

rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și 

independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală 

a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 

Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță 

financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt 

clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse 
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe 

despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook 

sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesie i 

de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență 

juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 

 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță 
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într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu 

va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație. 
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