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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
         

PLx98/2017    Bucureşti, 01.03.2017 
 Nr.4c-3/58/2017 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 

răspunderea diriginţilor de şantier şi a comisiilor de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora, transmisă cu adresa nr.P.L.x 98 din 

01.02.2017. 

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

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind răspunderea diriginţilor de şantier şi a 

comisiilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de 
Lege privind răspunderea diriginţilor de şantier şi a comisiilor de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, transmis cu adresa 
nr.P.L.x 98 din 01 februarie 2017, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/58 din 02 
februarie 2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege, în condiţiile art. 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată în şedinţa din 22 decembrie 2016. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 743 din 1 august 2016, a avizat 
negativ propunerea legislativă.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 
responsabilităţii diriginţilor de şantier şi a comisiilor de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora pentru orice neregulă constatată de 
investitor sau de orice altă persoană interesată, în timpul exploatării în următorii 10 
ani de la recepţia finală şi/sau darea în exploatare şi adusă la cunoştinţă de îndată, 
în scris Inspectoratului de Stat în Construcţii. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis prin adresa nr. 1841 din 
30.09.2016, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi prin adresa nr. 4c-11/216 
din 02.02.2017 a avizat negativ proiectul de lege. 

Comisia pentru administrație public și amenajarea teritoriului prin 
adresa nr. 4c-6/42 din 22.02.2017 a avizat negativ proiectul de lege. 
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Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive şi avizul negativ al Consiliului Legislativ în şedinţa din 
28.02.2017. 
          La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 de deputaţi din totalul de 20 de 
membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, respingerea proiectului de Lege privind răspunderea diriginţilor de şantier 
şi a comisiilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, 
având în vedere că domerniul este deja reglementat în cuprinsul Legii nr.10/1995 
privind calitatea în construcții, republicată. cu modificările ulterioare ceea ce 
contravine normelor de tehnică legislativă din Legea nr.24/2000, prin care se 
interzice instituirea acelorași reglementări în mai multe acte normative distincte. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
 
        Iulian IANCU                                                   Roxana MÎNZATU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Cumpătă Lucian 
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