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PARLAMENTUL ROMANIEI

Comisia pentru munca, familie protecfie sociala

Nr. XXVII/143/23.06.2020

RAPORT SUPLIMENTAR
la

Proiectul de lege pentru modiflcarea si completarea Legii nr,184/2001 privind 

organizarea si exercitarea profesiei de arhitect 

{L301/2020)

In conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat; cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie 5i 
protecjie sociala, prin adresa nr. L301/2020, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului, asupra 
Proiectului de lege pentru modificarea completarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, ini^iat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea partiala a 
Directive! 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 
septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, vizand 
alinierea legislatiei nationale din domeniu cu normele si exigentele comunitare, 
prin care Romania este obligata sa confere posibilitatea exercitarii activitatii 
profesionale in calitate de arhitect pentru persoanele care au dovada terminarii 
formarii existente la 5 august 1985 si inceputa cel tarziu la 17 ianuarie 2014, 
oferita de "Fachhochschulen" in Republica Federala Germania intr-o perioada de 
trei ani, in masura in care formarea a fost urmata de o perioada de patru ani de 
experienta profesionala in Republica Federala Germania, atestata de un 
certificat.

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 405/29.04.2020. 
Comisia pentru sanatate publica si Comisia pentru administra5:ie publica 

au transmis avize favorabile, iar Comisiile pentru invajamant, §tiin{;a, tineret §i 
sport pentru afaceri europene au transmis avize negative.

In urma finalizarii dezbaterilor, in 5edin{:a online din data de 26 mai a.c., 
Comisia pentru munca, familie si protectie sociala a hotarat cu unanimitatea
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voturilor senatohlor prezenpi, intocmirea unui raport de respingere a 
proiectului de lege. Raportul a fost comunicat cu nr. XXVII/143/26.05.2020.

Proiectul de lege a fost inscris pe ordinea de zi a ^edinfei Senatului din 3 
iunie 2020. In cadrul dezbaterilor, plenul Senatului a hotarat retrimiterea 
proiectului de act normativ la Comisie, pentru reanalizare §i pentru intocmirea 
unui raport suplimentar.

Comisia pentru munca, familie ^i protec^ie sociala a reluat m dezbatere 
proiectul de lege m ^edinfele online din data de 16 si 23 iunie 2020.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile completarile ulterioare, la dezbaterile asupra 
proiectului de lege a participat domnul CatMin lapa - secretar de stat in 
Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii §i Administratiei. Reprezentantul 
Guvernului a propus un set de amendamente, care vizeaza modificari legate de 
forma aplicabila a legii in raport cu normele comunitare. Modificarile propose au 
fost insusite de membrii comisiei, adoptate cu unanimitate de voturi si se 
regasesc in anexa, parte integranta din prezentui raport.

Avand in vedere cele de mai sus, in urma finalizarii dezbaterilor, in sedinta 
online din data de 23 iunie a.c. membrii comisiei au hotarat, cu unanimitatea 
voturilor senatohlor prezenp, intocmirea unui raport de admitere cu 
amendamente admise.

In consecinfa, Comisia pentru munca, familie ^i protecfie sociala supune 
spre dezbatere ?! adoptare, plenului Senatului, raportui suplimentar de 
admitere cu amendamente admise.

in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare ^i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile 
art.76 alin.(2) din Constitu5;ia Romaniei, republicata.

Potrivit art.75 alin.[l] din Constitujia Romaniei, republicata, $i ale art.89 
alin.[7) pet 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

Prezentui raport il inIocuie§te pe cel difuzat anterior cu nr. 
XXVII/143/26.05.2020.

Pre^edinte, Secretar,
Senator FIorian-Dorel BODOGSenator OTARU
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Anexa la Raportul Nr. XXVII/143/23.06.2020

AMENDAMENTE ADMISE

la

Proiectul de lege pentru modiflcarea si completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de
arhitect

(L301/2020)

Nr. crt. Proiectul de Lege
pentru modiiicarea completarea legii nr. 184/2001 

privind organizarea $i exercitarea profesiei de arhitect

Amendamente Motivate

1. Alineatul (4) al articolului 5 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:

"(4) Cetajenii statelor membre ale Uniunii Europene, 
cetafenii statelor membre ale Spafiului Economic 
European cetafenii Confederatiei Elve^ene autorizati sa 
poarte titlul de arhitect m baza unui act normativ al 
statului membru respectiv, prin care autoritafile 
competente confera acest titlu cetatenilor care s-au distins 
in mod deosebit prin realizari m domeniul arhitecturii, ^i 
in baza unui certificat eliberat de statul lor membru de 
origine care atesta ca activitafile persoanei in cauza se 
incadreaza in domeniul arhitecturii, pot utiliza acest titlu 
in Romania."

1. Punctul 1 se elimina Se propune eliminarea formei propuse 
$i men^inerea alin. (4) al art. 5 din 
Legea nr. 184/2001 in forma aflata 
in vigoare, avand in vedere 
urmatoarele considerente:

Prin scrisoarea de punere in intarziere 
- incalcarea nr. 2018/2303, Comisia a 
apreciat ca art. 5 alin. (4) din Legea nr. 
184/2001, 
profesia de arhitect, nu asigura 
punerea in aplicare a art. 48 alin. (2) 
din Directiva 2005/36/CE §i, prin 
urmare, este vorba despre o lacuna in 
transpunerea corecta a respectivului 
articol.

reglementeazacare

Astfel, Comisia a invitat autoritajile 
nationale sa modifice legislafia in 
vigoare pentru a asigura
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conformitatea cu dispozifiile art 48 
alin. (2) din Directiva 2005/36/CE.

Urmare a scrisorii de punere in 
intarziere, Ministerul Lucrarilor 
Publice, Dezvoltarii §i Administrafiei, 
impreuna cu coordonatorul national 
privind recunoa§terea calificarilor 
profesionale [Centrul National pentru 
Recunoa§terea §i Echivalarea 
Diplomelor din cadrul Ministerului 
Educajiei si Cercetarii] au motivat 
corecta transpunere avand in vedere 
coroborarea art. 5 alin. (4) din Legea 
nr. 184/2001 cu prevederile art 7 din 
Normele Metodologice de apUcare a 
Legii nr. 184/2001 privind 
organizarea ?i exercitarea profesiei de 
arhitect, aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 932/2010, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.
in acest sens, avand in vedere ca in 
cadrul avizului motivat - incalcarea nr. 
2018/2303, Comisia nu menfioneaza 
in mod expres daca este de acord cu 
argumentele transmise de autoritatile 
competente romane §i, in acela^i timp, 
nu mai face vorbire despre necesitatea 
modificarii legislafiei nafionale in 
vederea armonizarii cu prevederile 
art. 48 alin. (2) din Directiva 
2005/36/CE in ceea ce prive^te 
profesia de arhitect, se poate 
considera ca singura modificare 
legislativa solicitata in mod expres de 
Comisie prin avizul motivat este 
armonizarea legislajiei nafionale cu 
art 49 alin. [3^ din Directiva
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2005/36/CE.

Dupa alineatul [4] al articolului 5 se introduce un 
alineat nou, alin. (5), cu urmatorul cuprins:

Avand in vedere ca art 5 din Legea nr. 
184/2001 reglementeaza titlul de 
arhitectln conformitate cu prevederile 
Directive! 2005/36/CE, §i finand cont 
de faptul ca art. 49 alin. (3) din 
Directiva 2005/36/CE reglementeaza 
o excepfie de la cerin^ele privind 
formarea de arhitect prevazute la art 
46 din aceea§i Directiva, se considera 
necesara introducerea unui articoi 
nou, art 12^ in cadrul aceluia§i Capitol, 
prin care sa se asigure transpunerea 
prevederilor art. 49 alin. (3) din 
Directiva.

2. 2. Punctul 2 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

"[5) Ordinul Arhitec^ilor din Romania recunoaste 
calificarea profesionala in scopul accesului §i exercitarii 
profesiei de arhitect in baza documentelor care atesta 
absolvirea formarii existente la data de 5 august 1985 si 
inceputa cel tarziu la data de 17 ianuarie 2014, conferita 
de „Fachhochschulen" in Republica Federala Germania 
pentru o perioada de trei ani, §i care satisface cerintele 
stabilite la pet. 2 din Anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului 
nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime 
obligatorii de autorizare §i acreditare pentru programele 
de studii universitare de Medicina, Medicina dentara, 
Farmacie, Asisten^ medicala generala, Moa§e, Medicina 
veterinara, Arhitectura, ?i acorda accesul la activitafile 
prevazute la art. 7 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 184/2001 privind organizarea §i exercitarea 
profesiei de arhitect, aprobate prin Hotararea Guvernului 
nr. 932/2010, cu modificarile §i completarile ulterioare, cu 
titlul oficial de calificare de arhitect, numai daca formarea 
a fost urmata de o perioada de patru ani de experienfa 
profesionala in Republica Federala Germania, atestata de 
un certificat oficial eliberat de autoritatea competenta in 
circumscrip|:ia caruia figureaza respectivul arhitect."

2. Dupa articolul 12^ se introduce un 
articoi nou, artl23, cu urmatorul cuprins:

„Art. 12^. - Ordinul Arhitectilor din 
Romania
profesionala in scopul accesului §i 
exercitarii profesiei de arhitect in baza 
documentelor care atesta absolvirea 
formarii existente la data de 5 august 
1985 §i inceputa cel tarziu la data de 17 
ianuarie
,.Fachhochschulen" in Republica Federala 
Germania pentru o perioada de trei ani, §i 
care satisface cerinfele stabilite la pet. 2 
din Anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului 
nr. 469/2015 pentru aprobarea 
criteriilor minime obligatorii de 
autorizare §i acreditare pentru 
programele de studii universitare de 
Medicina, Medicina dentara, Farmacie, 
Asistenja medicala generala, Moa§e, 
Medicina veterinara, Arhitectura, §i 
acorda accesul la activitafile prevazute la 
art 7 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 184/2001 privind 
organizarea §i exercitarea profesiei de 
arhitect, aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 932/2010, cu modificarile 
§i completarile ulterioare, cu titlul oficial 
de calificare de arhitect, numai daca 
formarea a fost urmata de o perioada de

calificarearecunoaste

conferita de2014,
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patru ani de experien^ profesionala in 
Republica Federala Germania, atestata de 
un certificat oficial eliberat de autoritatea 
competenta in circumscripfia caruia 
figureaza respectivul arhitect."

3. Prezenta lege transpune art. 49 alin. (3) din Directiva 
2005/36/CE a Parlamentului European a Consiliului din 
7 septembrie 2005 privind recunoa§terea calificarilor 
profesionale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.

Nemodificat
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