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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         
 Plx.700/2010                                                                                                      Bucureşti, 24.05.2011 
                                                                                                    Nr. 23/327/2010 
                                     
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

  
 
 
  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, vă 

înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei de inginer 

constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei 

Inginerilor din domeniul Construcţiilor din România, transmis cu adresa nr. Pl.x.700 din 22 

noiembrie 2010 şi înregistrat la comisie cu nr.23/327 din 25 noiembrie 2011. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

  

 

      

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Administrator
Original
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CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

 
Plx. 700/2010                                                                                                                Nr.23/327/2010 
 

 

RAPORT   
 

asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de 
liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din 

domeniul Construcţiilor din România 
 

  
            În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru industrii şi servicii, a fost sesizată  pentru dezbatere în fond, cu propunerea 

legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcţiilor din 

România, transmisă cu adresa nr. Pl.x.700 din  22 noiembrie 2010 şi înregistrată la comisie cu 

nr.23/327/2010. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a respins acesastă propunere legislativă  în 

şedinţa din 10 septembrie 2010. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. 

(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

Decizională. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare exercitarea profesiei de inginer 

construczor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei 

Inginerilor din Domeniul Construcţiilor din România.  

Consiliul Legislativ, a avizat favorabil proiectul de lege cu unele observaţii şi propuneri, 

aviz transmis cu adresa nr.651 din 27 mai 2010. 

Guvernul României nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative sub forma 

prezentată, punct de vedere transmis cu adresa nr. 2047 din 9 august 2010; 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat favorabil propunerea legislativă, aviz 

transmis cu adresa nr. Pl.x – 700 din 7 decembrie 2010. 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială, a avizat negativ propunerea legislativă, aviz 

transmis cu adresa nr. 27/743 din 20 decembrie 2010. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) din 

Constituţia României, republicată, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.  

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea legislativă în şedinţa 

din 24 mai 2011 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea acestei iniţiative legislative. 

 La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: domnul Cristian Stamatiade – Director  

la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 de deputaţi din totalul de 29 de deputaţi membri ai 

comisiei. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 
  
                        PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR, 
      
                          Iulian Iancu                                                          Mircea Marin 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
   Viorica Petraşcu 


