
RĂSPUNDERI  ŞI SANCŢIUNI 

 Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor 

legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. 

Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, 

şi de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale 

Inspectoratului de Stat în Construcţii. 

 Odată cu introducerea acţiunii se pot solicita instanţei judecătoreşti suspendarea 

autorizaţiei de construire sau desfiinţare şi oprirea executării lucrărilor până la 

soluţionarea  pe fond a cauzei. 

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 : 

 1. lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, 

restaurare, conservare, precum şi alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează să 

fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice, monumente, ansambluri, situri - 

inclusiv la anexele acestora, la construcţii amplasate în zone de protecţie ori la 

construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de 

urbanism aprobate. 

 2. lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, 

modernizare, reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumuri forestiere, 

lucrări de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţelele 

de utilităţi, lucrări hidrotehnice, amenajări ale albiilor, lucrări de imbunătăţiri funciare, 

lucrări de instalaţii de infrastructură, lucrări pentru noi capacităţi de producere, transport, 

distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare 

a celor existente. 

 3. lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi 

a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi 

balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţa, 

subterane sau subacvatice. 

 4. organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote 



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. 

 Instanţa de judecată, prin hotărârea care soluţionează fondul cauzei, poate 

dispune încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea construcţiilor 

realizate nelegal. 

 Procurorul sau instanţa de judecată poate dispune, din oficiu sau la cerere, 

oprirea temporară a executării lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal. 

CONSTITUIE CONTRAVENŢII următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în altfel de 

condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează astfel: 

a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor de 

construcţii (cu excepţia celor efectuate la categoriile de monumente istorice prevăzute 

de lege, sau amplasate în zone de protecţia acestora şi în zone construite protejate, 

lucrări privind căile de comunicaţie de orice fel, lucrări de instalaţii de infrastructură, 

lucrări pentru noi capacităţide producere, transport, distribuţie a energiei 

electrice/termice, lucrări de foraje, excavări, deschiderea exploatărilor de cariere şi 

balastiere, sonde de gaz şi petrol,organizare de tabere de corturi, casuţe şi rulote) se 

sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, dar nu mai mult de cinci ori 

valoarea taxei de autorizare prevăzută de lege pentru respectiva investiţie; 

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

proiectului tehnic, a lucrărilor de construcţii (cu excepţia celor efectuate la categoriile de 

monumente istorice prevăzute de lege, sau amplasate în zone de protecţia acestora şi 

în zone construite protejate, lucrări privind căile de comunicaţie de orice fel, lucrări de 

instalaţii de infrastructură, lucrări pentru noi capacităţide producere, transport, distribuţie 

a energiei electrice/termice, lucrări de foraje, excavări, deschiderea exploatărilor de 

cariere şi balastiere, sonde de gaz şi petrol,organizare de tabere de corturi, casuţe şi 

rulote), precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi 

autorizaţii de construire, în situaţiile în care în timpul executării lucrărilor şi numai în 



perioada de valabilitatea autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind 

lucrările de construcţii autorizate, se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 

lei, în raport cu clasa de importanţă a construcţiei şi gravitatea faptei în raport cu 

impactul asupra vecinătăţilor; 

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

branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate, se sancţionează 

cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; 

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

lucrărilor autorizate, în situaţia în care afectează domeniul public, ori adaptarea în alte 

scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu 

caracter provizoriu se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, în raport 

cu perioada de depăşire a termenului şi impactul generat; 

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

de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare 

privind căile de comunicaţie de orice fel, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-

edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, 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, 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, se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 

100.000 lei; 

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

obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii pentru 

lucrările 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, la 

desfiinţarea acestora se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei; 

g) neafişarea panoului investiţiei se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. 

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

organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor 

solicitate, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; 

i) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate la autoritatea emitentă a 

autorizaţiei de construire, respectiv nedepunerea la Inspectoratul de Stat în Construcţii - 

I.S.C., odată cu înştiinţarea, în format electronic, a proiectulului tehnic de execuţie 

complet însoţit de referatele de verificare (proiect care se introduce în registrul naţional 

al construcţiilor), se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei; 

j) emiterea certificatelor de urbanism cu nerespectarea  termenului  de cel mult 30 de 

zile de la data înregistrării cererii, 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 , se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei; 

k) neemiterea autorizaţiilor de construire şi a avizelor în cel mult 30 de zile de la data 

depunerii documentaţiei, precum şi neemiterea avizelor/acordurilor în termenele în 

termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice 

complete, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei (prin excepţie, avizul 

Ministerului Culturii sau al structurilor deconcentrate ale acestuia se emite în termen de 

maximum 60 de zile de la data primirii documentaţiei). 

l) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei emiterea de autorizaţii de 

construire/desfiinţare: 

 1. în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita 

 autorizaţia de construire/desfiinţare; 



 2. în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, 

 aprobate potrivit legii; 

 3. în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu: 

 reglementările urbanistice în vigoare,  

 prevederile certificatului de urbanism,    

 prevederile Codului civil,  

 conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construire/desfiinţare,  

 care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare  

 care nu sunt întocmite de specialişti şi verificate potrivit legii   

 care nu respectă normele de proiectare în vigoare; 

 4. în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a întregii construcţii, în 

 cazul lucrărilor de consolidare; 

 5. în lipsa extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de 

 informare, actualizate la zi; 

 6. în regim de urgenţă/în primă urgenţă pentru alte cazuri decât cele prevăzute 

 de lege; 

 7. în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege; 

m) 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, precum şi neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de 

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei 

la 30.000 lei; 

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

Construcţii - I.S.C. la controlul anterior cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei; 

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

sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând 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, precum şi la 

documentaţiile de urbanism elaborate ulterior acestora şi gestionate de administraţiile 

publice locale, în vederea întocmirii documentaţiilor tehnice, se sancţionează cu 

amendă de la 10.000 lei la 20.000; 

p) neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii pentru toate tipurile de 

construcţii autorizate, inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie proprie, se 

sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 40.000 lei, în raport cu clasa de importanţă a 

construcţiei şi cu valoarea investiţiei; 

r) neîndeplinirea obligaţiei comunicării inspectoratului judeţean în construcţii, precum şi 

structurii de specialitate din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului de la nivel 

judeţean, în prima decadă a fiecărei luni, pentru luna anterioară, a documentelor, în 

format tipărit şi în format electronic: 

 a) lista planurilor urbanistice aprobate, bază pentru emiterea certificatelor de 

 urbanism şi autorizării construcţiilor; 

 b) lista anunţurilor de începere a execuţiei lucrărilor de construcţii; 

 c) lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite; 

 d) lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise sau prelungite; 

 e) lista proceselor-verbale de recepţie, întocmite potrivit legii. 

 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei; 

s) nedepunerea la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. a proiectului tehnic de 

execuţie, în format electronic, însoţit de referatele de verificare , se sancţionează cu 

amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei. 

În condiţiile prezentei legi nu se aplică sancţiunea avertisment.  

Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului. 

Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi reprezentantului persoanei juridice. 

Dreptul de a aplica amenzile prevăzute de prezenta lege se prescrie în termen de 5 ani 

de la data săvârşirii faptei. 


