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Către
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra propunerii
legislative pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de arhitect, retrimisă comisiei noastre cu adresa nr.
Pl.x.612 din 14 noiembrie 2007, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou
raport.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

MIRCEA DUŞA

SEREŞ DENEŞ
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RAPORT SUPLIMENTAR
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.184/2001
privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
Cu adresa nr.Pl.x.612 din 14 noiembrie 2007, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic, a fost sesizată în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii
nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect.
Pentru această propunere legislativă s-a întocmit Raportul nr.1901 din 8.11.2007 prin care s-a propus respingerea acesteia.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(4) al art.43 din Legea nr.184/2001 privind organizarea
şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, astfel încât absolvenţii Şcolii Tehnice de Arhitectură şi Construcţia Oraşelor –
STACO – până în anul 1973 inclusiv, cu practică profesională de cel puţin 7 ani, să primească drept de semnătură, fără a fi
necesară completarea studiilor sau efectuarea unei alte perioade de practică profesională.
La întocmirea Raportului suplimentar s-au avut în vedere:
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu nr.Pl.x.612 din 16.10.2007;
- avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu nr.29/342 din 18 octombrie 2007.
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- avizul negativ al Consiliului Legislativ nr.512/23.04.2007, motivat de nerespectarea prevederilor statuate la nivelul
Uniunii Europene privind libera circulaţie a persoanelor şi serviciilor, în cazul prezentei propuneri legislative relevante fiind
Directiva nr.85/384/CEE din 10 iunie 1985 şi respectiv Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2005/36 din 7 sepetmbrie
2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale (inclusiv a celei de arhitect).
De asemenea, a fost avut în vedere şi Punctul de vedere al Guvernului cu nr.1239/25.05.2007, care susţine adoptarea
iniţiativei legislative, condiţionat de reformularea alin.(4) din propunerea legislativă şi a alin.(3) al art.43 din Legea
nr.184/2001, republicată.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 18 septembrie 2007.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, reexaminând propunerea legislativă,
raportul aferent, avizele primite şi având în vedere Punctul de vedere al Guvernului, în şedinţa din 4 decembrie 2007, Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea
propunerii legislative cu amendamentele cuprinse în anexa 1.
La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor domnul Gheorghe Pătraşcu – director general în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi
domnul Becsek Garda Dezso Kalman în calitate de iniţiator.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 27 membri ai Comisiei.
Raportul suplimentar al Comisiei a fost adoptat cu 11 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
Propunerea legislativă potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor esrte de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.
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Anexa 1.
I.

Amendamente admise

În urma dezbaterilor în comisie, propunerea legislativă se aprobă cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text Legea nr184/2001,
republicată

Textul propunerii legislative

Text propus de comisie
(autorul mendamentului)

Motivare

1

Modificare
Lege
LEGE
de
pentru modificarea Legii nr.184/2001 pentru modificarea art. 43 din Legea normelor
privind organizarea şi exercitarea nr.184/2001
privind
organizarea
şi legislativă.
profesiei de arhitect
exercitarea profesiei de arhitect

2

Articol
Unic
–
Legea
nr.184/2001 privind organizarea şi
exercitarea
profesiei
de
arhitect,
republicată în Monitorul Oficial al
României, nr. 771/23.08.2004 se
modifică după cum urmează:

potrivit
tehnică

Articol unic. - La articolul 43 din
Legea nr.184/2001 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de arhitect, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 771 din 23 august 2004, alineatele (3)
şi (4) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

Reformulare
necesară
pentru
respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă.

(3) Conductorii arhitecţi,
„(3)
Conductorii
arhitecţi
absolvenţi cu diplomă până la data
absolvenţi
cu
diplomă
pot
primi
drept
de
intrării în vigoare a prezentei legi,
semnătură
limitat
la
categoriile
de
lucrări
şi absolvenţii din următorii 3 ani de
pentru care legea recunoaşte acest drept.
la data intrării în vigoare a
prezentei legi pot primi drept de
Alin.(4) al art. 43 se modifică şi
semnătură limitat la categoriile de va avea următorul cuprins:
lucrări pentru care legea recunoaşte
acest drept.

Se
justifică
întrucât
conductorii
arhitecţi
absolvenţi ai Colegiului de
Arhitectură „Ion Mincu” în
anii 2005 – 2007 sunt
defavorizaţi de prevederile
actuale ale Legii nr.184/2001
care nu permit obţinerea şi de
către aceştia a dreptului de
semnătură.

Art. 43.

(4)
absolvenţi
Arhitectură
– STACO

„ (4) Absolvenţii Şcolii Tehnice
Tehnicienii arhitecţi,
ai Şcolii Tehnice de de Arhitectură şi Construcţia Oraşelor –
(4) Tehnicienii arhitecţi, absolvenţi Prevederile alin. (4) propus
şi Construcţia Oraşelor STACO – până în anul 1973 inclusiv, cu ai Şcolii Tehnice de Arhitectură şi sunt corelate cu cele existente
– până în anul 1973 o practică profesională de cel puţin 7 ani Construcţia Oraşelor –STACO- până în anul pentru conductorii arhitecţi,
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inclusiv, cu o practică profesională
de cel puţin 7 ani, care, prin
completarea studiilor, dobândesc
diploma de conductor arhitect, vor
primi drept de semnătură fără
efectuarea unei alte perioade de
practică profesională.

vor primi drept de semnătură fără
completarea studiilor şi fără efectuarea
unei alte perioade de practică
profesională.”

1973 inclusiv, cu o practică profesională de
cel puţin 7 ani, pot primi drept de
semnătură identic cu cel pentru
conductorii arhitecţi, fără completarea
studiilor şi fără efectuarea unei alte perioade
de practică profesională.”
( domnul deputat Mircea Duşa )

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

MIRCEA DUŞA

SEREŞ DENEŞ

Consilieri: Mona Georgeta Baban
arh. Victor Cristea
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absolvenţi cu diplomă ai
instituţiilor de învăţământ
superior de arhitectură, cu
durata studiilor de minimum
3 ani.

