
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                            

 
Bucureşti, 08 iunie 2016                
PL-x  254/2016                      

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.10 din 1995 privind calitatea 
în construcţii 

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

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de 
Lege pentru completarea Legii nr.10 din 1995 privind calitatea în construcţii, trimis cu adresa 
nr. P.l. x. 254 din 16 mai 2016 şi înregistrat cu nr. 4c-11/700 din 16 mai 2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul a aprobat proiectul de lege în �edin�a din 9 mai 2016. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 

dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 08 iunie 2016. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.10/1995, cu un nou 
articol, art.35¹, propunându-se, în principal, incriminarea dării în folosinţă publică, înainte de 
efectuarea recepţiei la efectuarea lucrărilor, a construcţiilor finanţate din fonduri publice sau a unei 
părţi ori instalaţii aferente acesteia, dacă, prin acestea, ar putea fi pusă în pericol viaţa sau 
integritatea corporală a uneia ori mai multor persoane sau integritatea unuia sau mai multor bunuri, 
fapta urmând a fi pedepsită cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege  supus avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.31/13.01.2016.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate  
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege  face parte din categoria 
legilor organice.  

                                         
                             PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
                      Bogdan Liviu CIUCĂ                         Sorin Constantin STRAGEA 
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