
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                            

Bucureşti 16.09.2009               
Pl-x  388 /2009                      

 
AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 36 din 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

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

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanizmul, trimisă cu adresa nr. Pl x 388 din 7 septembrie 2009 şi înregistrată cu nr. 
31/773 din 8 septembrie 2009. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă propunerea  legislativă la 
data de 1 septembrie 2009. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  16 septembrie 2009. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 36 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanizmul, în sensul ca funcţia de 
architect şef să fie ocupată, în condiţiile legii, numai de un funcţionar public de 
specialitate avînd formaţia de arhitect sau urbanist licenţiat al învăţământului 
superior de lungă durată. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 227 din 24.03.2009 şi punctul 
de vedere al Guvernului transmis prin adresa nr. 1061 din 27.04.2009, prin care nu 
susţine adoptarea propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor odinare.  
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