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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 

 
Bucureşti,  26 aprilie 2016 

            Nr.  4c-19 /451 

                                                                                                              
 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2016 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și 

exercitarea profesiei de arhitect – PLx. 144/2016 
 
   

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2016 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei 
de arhitect – PLx. 144/2016, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut proiectul de Lege sus-menţionat, în şedinţa din 26 aprilie 2016. 
 
Prin conținutul său normativ, acest proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare, 
potrivit art. 75,  alineatele (1) și (3) din Constituția României, republicată, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
  
Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege armonizează 
legislația națională cu Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind recunoașterea calificărilor profesionale și cu Directiva 2013/55/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului, de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul 
IMI”). 
 
Senatul României a adoptat Proiectul de lege, cu un amendament, în ședința sa din data de 4 
aprilie 2016. 
 
Consiliul Economic și Social au avizat favorabil Proiectul de lege, pronunțându-se pentru 
eliminarea restricțiilor care afectează concurența. 
 
Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 78/2016, a avizat favorabil Proiectul de lege, cu 
observații care sunt deja incluse în text.   
 
Termenul stabilit de Directiva 2013/55/UE, pentru intrarea în vigoare a actelor normative și 
a actelor administrative necesare transpunerii directivei este de 18 ianuarie 2016. 
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Domeniul de reglementare este libera circulație a persoanelor și serviciilor în cadrul pieței 
interne, România fiind deosebit de activă în a susține păstrarea tuturor prevederilor existente 
și continuarea eliminării barierelor din piața internă. 
  
Semnalează Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, că informația 
din amendamentul propus de Senatul României, prin care se adaugă un nou alineat, după 
alineatul (2) al art. 4 de la articolul unic, punctul 1, din Ordonanța Guvernului nr. 12/2016 
există deja parțial, la punctul 5 al articolului unic și intră în contradicție cu punctul 6. 
Aceasta  necesită o verificare în sensul asigurării unei transpuneri corecte, fără repetări, 
suprapuneri și contradicții interne. 
  
De asemenea, art. 46 alin. (4) al Directivei 2013/55/UE prevede că stagiul supravegheat 
poate avea loc în orice țară, iar stagiul profesional este evaluat de autoritatea competentă 
din statul membru de origine. De aceea ar trebui reconsiderat amendamentul propus de 
Senatul României referitor la stagiul arhitectului de interior, în particular sintagma ”intră în 
organizarea” (Ordinului Arhitecților din România), deoarece, în mod evident, Ordinul 
Arhitecților din România nu poate ”organiza” stagii decât în România, dar poate ”evalua” 
aceste stagii. 
 
Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la 
dezbateri 14 deputaţi. 
 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a acestui proiect de lege, cu observații. 

 
 
 
 

     Preşedinte,          Secretar, 
 
 Ana BIRCHALL         Dorel Gheorghe CĂPRAR  
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