
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

 
pentru completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și 

exercitarea profesiei de arhitect 

 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – După articolul 122 din Legea nr. 184/2001 privind 

organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată în  

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 iunie 2014, cu 

modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 123, 

cu următorul cuprins: 

„Art. 123. - Ordinul Arhitecților din România recunoaște calificarea 

profesională în scopul accesului și exercitării profesiei de arhitect în baza 

documentelor care atestă absolvirea formării existente la data de 5 august 

1985 și începută cel târziu la data de 17 ianuarie 2014, conferită de  

«Fachhochschulen» în Republica Federală Germania pentru o perioadă de  

3 ani, și care satisface cerințele stabilite la pct. 2 din Anexa nr. 3 la  

Hotărârea Guvernului nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime 

obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare 

de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, 

Moașe, Medicină veterinară, Arhitectură și acordă accesul la activitățile 

prevăzute la art. 7 din Normele metodologice de aplicare a  

Legii nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și 

exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările 
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ulterioare, cu titlul oficial de calificare de arhitect, numai dacă formarea a 

fost urmată de o perioadă de 4 ani de experiență profesională în Republica 

Federală Germania, atestată de un certificat oficial eliberat de autoritatea 

competentă în circumscripția căruia figurează respectivul arhitect.” 

 

  

*** 

 

Prezenta lege transpune art. 49 alin. (3) din Directiva 2005/36/CE 

a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 

recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial a 

Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, cu modificările și 

completările ulterioare.  
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 3 noiembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituția României, republicată. 
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