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pentru modificarea art. 361 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul 
 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

 

Articol unic. – Articolul 361 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 361. – Funcţia de arhitect-şef este ocupată, în condiţiile 

legii, de un funcţionar public, specialist atestat de Registrul Urbaniştilor 

din România, având formaţia profesională după cum urmează:  

a) de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau 

urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în 

domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la nivelul judeţelor. 

b) de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau 

urbanist, de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea 

inginerie economică în construcții,  absolvent cu licenţă şi master ori 

studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului,  
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la municipiile reşedinţă de judeţ, municipiului Bucureşti şi sectoarelor 

municipiului Bucureşti; 

c) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist 

ori de inginer urbanist, de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer 

cu specialitatea inginerie economică în construcții, absolvent de master 

sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării 

teritoriului,  la nivelul municipiilor; 

d) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist 

ori de inginer urbanist, de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer 

cu specialitatea inginerie economică în construcții, absolvent de master 

sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării 

teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de 

specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării 

construcțiilor, organizate conform art. 36 alin. (10), la nivelul orașelor; 

e) de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor 

arhitect, inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor, sau inginer cu 

specialitatea inginerie economică în construcții, absolvent al cursurilor de 

formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării 

teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate conform 

art. 36 alin. (10), la nivelul comunelor.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 20 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 
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