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AVIZ 
 

asupra proiectului de  
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind 
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PL-x nr. 97 / 2014 

 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri 
europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, 
cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect PL-x nr. 97/2014,  
Camera Deputaţilor fiind cameră decizională.   
 
 
 Raportul va fi întocmit de Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului.    

 

 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată deoarece proiectul de 
lege se referă la Directiva 36/2005/CE privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale și la Directiva 123/2006/CE privind serviciile în cadrul pieţei 
interne. 

Proiectul de lege: 

- reglementează modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, urmărindu-se 
transpunerea corectă a dispoziţiilor din Directiva 36/2005/CE şi a 
dispoziţiilor din Directiva 123/2006/CE, pentru evitarea declanşării unei 
proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către 
România.  

- eliminarea unor condiţionări privind exercitarea ocazională sau 
temporară a profesiei de arhitect de către cetăţenii altor state membre 
UE pe teritoriul României, care sunt prevăzute în textul Legii nr. 
184/2001 la art. 11, alin (11), lit. (c) . 
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- creează premisele pentru eliminarea barierelor existente pe piaţa 
internă, care afectează atât prestatorii de servicii care doresc să se 
stabilească în România, cât şi cetăţenii care au în vedere prestarea 
transfrontalieră a serviciilor, oferind în acest fel prestatorilor 
posibilitatea de a opta între exercitarea uneia dintre cele două libertăţi, 
conform strategiei de dezvoltare. 

- actualizează Legea nr. 184/2001 la titlul oficial de calificare - arhitect 
de interior - nereglementat până în prezent în legislaţia privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect.  

 

 Comisia Europeană, analizând legislaţia naţională privind recunoaşterea 
calificărilor naţionale şi exercitarea profesiei de arhitect (Legea 184/2001, 
modificată şi completată prin Legea 172/2010) raportată la Directiva 
36/2005/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale și la Directiva 
123/2006/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne, a atras atenţia 
României asupra faptului că informaţiile solicitate prin art.11, alin (4), lit. (a) 
și art. 11, alin 4, lit. (c), din Legea 184/2001 completată şi amendată exced 
prevederile directivelor mai sus amintite. Astfel, în materia recunoaşterii 
profesionale sunt impuse condiţii suplimentare în vederea recunoaşterii 
exercitării profesiei şi este necesar a fi clarificate anumite aspecte privind 
declaraţia prealabilă în cazul prestării temporare de servicii. 

 Astfel, în cazul art. 11 alin (4), lit. a) care se referă la faptul că la 
prima prestare de servicii în domeniul arhitecturii sau în cazul în care au 
intervenit modificări ale situaţiei faţă de cea iniţială, menţionată în documente, 
în cazul prestaţiilor temporare sau ocazionale, prestatorul trebuie să depună o 
declaraţie prealabilă în care să precizeze durata prestării, natura prestaţiei, 
locul de desfăşurare al activităţilor, domeniul de asigurare sau alte mijloace de 
protecţie personală sau colectivă. Comisia Europeană consideră că precizările 
privind natura şi locul de desfăşurare al activităţilor exced prevederile 
directivelor şi trebuie înlăturate. 

 În cazul art. 11 alin (4) lit. c) care se referă la faptul că la prima 
prestare de servicii în domeniul arhitecturii sau în cazul în care au intervenit 
modificări ale situaţiei faţă de cea iniţială, menţionată în documente, 
prestatorul trebuie să depună la Ordinul Arhitecţilor din România şi un 
document emis de statul membru de stabilire prin care se atestă că, la data 
emiterii acestuia, titularul este stabilit legal în România  şi că nu îi este 
interzisă definitiv sau temporar exercitarea activităţilor de arhitect.  Trebuie 
avut în vedere că un stat membru de stabilire nu poate atesta faptul că 
titularul este stabilit legal în România şi că nu îi este interzisă definitiv sau 
temporar exercitarea activităţilor de arhitect. Comisia Europeană a atras 
atenţia României asupra ambiguităţii acestei formulări care poate fi 
interpretată ca şi o piedică pentru Libertatea de a pesta servicii în sensul art. 
16 din Directiva 2006/123/CE şi a cerut modificarea acesteia. 

 Situaţia de neconformitate între Legea nr. 184/2001, şi prevederile 
Directivei 2005/36/CE şi Directivei 2006/123/CE, reclamă adoptarea 
modificărilor legislative în regim de urgenţă, pentru a evita declanşarea 
procedurii de încălcare a obligaţiilor care îi revin României, în temeiul art. 258 
din TFUE, care poate fi urmată de măsuri punitive prin impunerea executării 
hotărârii Curţii de Justiţie Europene în baza art. 260 din TFUE. 
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 Analizând expunerea de motive aferentă proiectului legislativ, precum şi 
situaţia extraordinară determinată de evitarea procedurii de infrigement pe 
care Comisia Europeană este pe cale să o iniţieze împotriva României (în baza 
art. 258 şi 260 al TFUE),  Comisia pentru afaceri europene consideră că 
proiectul de lege este necesar, oportun şi trebuie să fie promovat în 
regim de urgenţă. 
 
      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat 
proiectul de lege (L.10/2014 - procedură de urgenţă) pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
arhitect din 24.02.2014, cu respectarea prevederilor art. 75 din Constituţia 
României, republicată.  
 
 Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 1368 din 10.12.2013, a avizat 
favorabil propunerea legislativă, pentru care a formulat observaţii şi propuneri 
de natura tehnicii legislative, în temeiul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea 73/1993 
republicată şi art.46 (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Legislativ. 
 
 Comisia pentru Afaceri Europene a dezbătut proiectul de lege în şedinţa 
din 11 martie 2014. 
 
 Din totalul de 26 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 . 

 
 
 
 
 
 
 

    Preşedinte,       Secretar, 
 

  Bogdan Radu ŢÎMPĂU         Ana BIRCHALL 
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