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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
   

Bucureşti, 26.05.2020 

     Nr.4c-3/133/2020 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.361 lit.c) din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 
 În conformitate cu prevederile art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului, care  este sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea 

art.361 lit.c) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, transmis cu adresa 

nr. P.L.x.201/2020 din 29 aprilie 2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/133 din 29 aprilie 2020. 

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.6077/27.11.2019, avizează favorabil proiectul de 

Lege, cu observații. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.992/06.12.2019, avizează favorabil proiectul de Lege, cu 

observații și propuneri. 

 Guvernul, cu punctul de vedere nr.45/06.04.2020, susține adoptarea inițiativei legislative, cu 

observații și propuneri. 

 Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, în ședința din data de 12 mai 2020, avizează 

favorabil proiectul de Lege cu majoritate de voturi. 

 Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea art.361 lit.c din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 

creării posibilității ca funcția de architect-șef de la nivelul orașelor să poată fi ocupată de un funcționar 

public, specialist atestat de Registrul Urbaniștilor din România, având formația profesională de inginer 

cu specializarea inginerie economică în construcții. 
 Membrii comisiei, în ședința din data de 26 mai 2020, au hotărât cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 Prin obiectul de reglementare 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.91 alin.(9) 

pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

TOMA ILIE 

 
 
Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga  
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