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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Bucureşti 
  
20.10.2020 

Nr.   4c-7/150 
 
 

R A P O R T       
asupra Proiectului de Lege pentru modificrea art.361 lit.c) din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritorului şi urbanismul 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu dezbaterea pe fond, în procedură 

obişnuită, cu proiectul de Lege pentru modificrea art.361 lit.c) din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritorului şi urbanismul, transmis cu adresa nr. PLx. 201/2020 din 

29 aprilie 2020, înregistrat cu nr. 4c-7/150 din 04 mai 2020. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) 

şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de lege 

în şedinţa din 23 aprilie 2020, ca urmare a depăș irii termenului de adoptare, potrivit art. 

75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicată. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 992/06.12.2019); 

• avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 6077/27.11.2019); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (nr. 4c-
11/152/12.05.2020); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii (nr. 4c-3/133/26.05.2020). 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3�


            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.361 lit.c) din 

Legea nr.350/2001. Potrivit expunerii de motive, se propune „ca funcţia de arhitect-şef să 

poată fi ocupată, în condiţiile legii, de un funcţionar public, specialist atestat de Registrul 

Urbaniştilor din România, având şi formaţia profesională de inginer cu specializare 

inginerie economică în construcţii”. 

           Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de 

lege în şedinţa online din 20 octombrie 2020. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație public ă și amenajarea teritoriului au 

fost prezenţi deputați conform listei de prezență. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii 

Comisiei, s-a hotărât cu majoritate de voturi (2 abțineri ), să se supună Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificrea art.361 lit.c) din 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritorului şi urbanismul, cu amendamente 

admise prezentate în Anexa la prezentul raport. 

 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

     Angelica FĂDOR                             Constantin ȘOVĂIALĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Beatrice Meianu 

 
 
 



ANEXĂ 
 

I. Amendamente admise 
 
 

Nr. 
crt. 

Text legea nr. 350/2001 Text adoptat de Senat Amendamente propuse 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.   LEGE 

pentru modificarea art. 361 
lit.c) din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul 

LEGE 
pentru modificarea art. 361 din Legea 

nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul 

 
Autori: Florin Roman – deputat PNL, 
Angelica Fădor- deputat PNL 
 

Tehnică legislativă 

2.   Articol unic.- La 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, litera c) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

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: 
 
Autori: Florin Roman – deputat PNL, 
Angelica Fădor- deputat PNL 
 

Tehnică legislativă 

3.  Art. 361. Funcţia de arhitect-
şef este ocupată, în condiţiile 
legii, de un funcţionar public, 
specialist atestat de Registrul 

- Art. 361. Funcţia de arhitect-şef este 
ocupată, în condiţiile legii, de un 
funcţionar public, specialist atestat de 
Registrul Urbaniştilor din România, 

Pentru corelare și cu 
celelalte unități 
administrativ teritoriale 



Nr. 
crt. 

Text legea nr. 350/2001 Text adoptat de Senat Amendamente propuse 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
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, municipiilor 
reşedinţă de judeţ, 
municipiului Bucureşti şi 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti; 

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. 
 
Autori: Florin Roman – deputat PNL, 
Angelica Fădor- deputat PNL 
 

4.  - - 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,  la municipiilor reşedinţă 
de judeţ, municipiului Bucureşti şi 
sectoarelor municipiului Bucureşti; 
 
Autori: Florin Roman – deputat PNL , 

Pentru corelare și cu 
celelalte unități 
administrativ teritoriale 



Nr. 
crt. 

Text legea nr. 350/2001 Text adoptat de Senat Amendamente propuse 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Angelica Fădor- deputat PNL 
 

5.  b)de arhitect diplomat, 
urbanist diplomat, arhitect ori 
urbanist absolvent cu licenţă 
şi master ori studii 
postuniversitare în domeniul 
urbanismului şi amenajării 
teritoriului, la nivelul 
municipiilor; 

- 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; 
 
Autori: Florin Roman – deputat PNL, 
Angelica Fădor- deputat PNL  
 

Pentru corelare și cu 
celelalte unități 
administrativ teritoriale 

6.  c)de arhitect diplomat, 
urbanist diplomat, arhitect 
sau urbanist ori de inginer 
urbanist şi inginer în 
domeniul construcţiilor 
absolvent de master sau studii 
postuniversitare în domeniul 
urbanismului şi amenajării 
teritoriului, absolvent al 
cursurilor de formare 
profesională continuă de 
specialitate în domeniul 
amenajării teritoriului, 

”c) de architect diplomat, 
urbanist diplomat, arhitect 
sau urbanist ori de inginer 
urbanist și inginer în 
domeniul construcțiilor și 
inginer cu specialitatea 
inginerie economică în 
construcții absolvent de 
master sau studii 
postuniversitare în domeniul 
urbanismului și amenajării 
teritoriului, absolvent al 
cursurilor de formare 

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 

Tehnică legislativă  



Nr. 
crt. 

Text legea nr. 350/2001 Text adoptat de Senat Amendamente propuse 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
urbanismului şi autorizării 
construcţiilor, organizate 
conform art. 36 alin. (10), la 
nivelul oraşelor; 
 

profesională continuă de 
specialitate în domeniul 
amenajării teritoriului, 
urbanismului și autorizării 
construcțiilor, organizate 
conform art. 36 alin. (10), la 
nivelul orașelor;”  
 

nivelul orașelor;”  
 
Autor: Comisia de administrație public și 
amenajarea teritoriului 

7.  d) de arhitect diplomat, 
urbanist diplomat sau de 
conductor arhitect, inginer 
sau subinginer în domeniul 
construcţiilor, 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. 

- 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. 
 
Autori: Florin Roman – deputat PNL, 
Angelica Fădor- deputat PNL  
 

Pentru corelare și cu 
celelalte unități 
administrativ teritoriale 
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	Articol unic.- La 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, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
	Autori: Florin Roman – deputat PNL, Angelica Fădor- deputat PNL
	Pentru corelare și cu celelalte unități administrativ teritoriale
	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: 
	-
	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: 
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	Autori: Florin Roman – deputat PNL, Angelica Fădor- deputat PNL
	Pentru corelare și cu celelalte unități administrativ teritoriale
	-
	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,  la municipiilor reşedinţă de judeţ, municipiului Bucureşti şi sectoarelor municipiului Bucureşti;
	-
	Autori: Florin Roman – deputat PNL , Angelica Fădor- deputat PNL
	Pentru corelare și cu celelalte unități administrativ teritoriale
	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;
	-
	b)de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la nivelul municipiilor;
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	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;” 
	”c) de architect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist și inginer în domeniul construcțiilor și 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;” 
	c)de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist şi inginer în domeniul construcţiilor absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, 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 oraşelor;
	Motivarea amendamentelor
	Amendamente propuse
	Text adoptat de Senat
	Text legea nr. 350/2001
	Nr. crt.
	(autorul amendamentelor)
	propuse
	Autor: Comisia de administrație public și amenajarea teritoriului
	Pentru corelare și cu celelalte unități administrativ teritoriale
	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.
	-
	d) de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor, 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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