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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra propunerii 
legislative privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă 
practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din 
domeniul Construcţiilor din România, transmis cu adresa nr. Plx.715 din  24 
noiembrie 2010 şi înregistrată la comisie cu nr.4c-3/334/2010. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 

 

 

 

 
PREŞEDINTE 

 
Iulian Iancu 
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RAPORT  SUPLIMENTAR 
 
 

 asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei de inginer 
constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcţiilor din România 

 
 

            În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii, a fost sesizată  pentru dezbatere în 
fond, cu propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu 
drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei 
Inginerilor din domeniul Construcţiilor din România, transmisă cu adresa nr. Pl.x.715 
din  24 noiembrie 2010 şi înregistrată la comisie cu nr.4c-3/334/2010. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această propunere 
legislativă  în şedinţa din 22 noiembrie 2010. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare exercitarea profesiei de 
inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcţiilor din România. 
 Iniţiativa conţine prevederi referitoare la drepturile şi obligaţiile inginerilor 
constructori  cu drept de liberă practică, atestarea acestora pe grade de competenţă 
profesională, modul de organizare al Camerei Inginerilor Constructori, stabilirea şi 
alegerea  comisiilor de specialitate, a filialelor teritoriale şi a organismelor de 
conducere şi înfiinţarea unui Registru Unic la nivel naţional de evidenţă a inginerilor 
constructori cu drept de liberă practică.  

Consiliul Legislativ, a avizat favorabil proiectul de lege cu unele observaţii şi 
propuneri, aviz transmis cu adresa nr.722 din 9 iunie 2010. 

Guvernul României susţine adoptarea acestei iniţiative legislative sub 
rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor de la punctul II, conform Punctului de 
vedere transmis cu adresa nr.2555/11.10.2010 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat favorabil propunerea 
legislativă, aviz transmis cu adresa nr. Pl.x – 715/2010. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, a avizat favorabil propunerea 
legislativă , aviz transmis cu adresa nr. 27/755/2010. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în şedinţa 
comisiei din data de 7 martie 2012. La examinarea proiectului de lege a participat 
domnul  Curteanu Eugen, Secretar de Stat  la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului şi invitaţi din partea Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi de 
Structuri din România. 
 Din totalul de 30 de deputaţi, la lucrări au fost prezenţi 16 deputaţi, 11 au fost 
absenţi, iar 3 au fost în protest parlamentar.  

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să 
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea  Propunerii legislative  privind 
exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din domeniul 
Construcţiilor din România, cu amendamente.  

Raportul a fost prezentat în Plenul Camerei Deputaţilor în data de 19 iunie 
2012. In urma dezbaterilor s-a hotărât retrimiterea proiectului la Comisie pentru o 
nouă dezbatere. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a reexaminat proiectul de lege în 
şedinţa comisiei din data de 11 septembrie 2013. În urma dezbaterilor, membrii 
comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea acestei iniţiative legislative. 

 La lucrările comisiei au fost prezenţi 30 de deputaţi din totalul de 32 de 
deputaţi membri ai comisiei.                                                                                                

În raport de obiectul şi conţinutul său, în conformitate cu prevederile art.73 
alin.(1) din Constituţia României, republicată, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice.  

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională. 

 
 

 

 
  
                        PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
      
                          Iulian Iancu                                           Radu-Bogdan Ţîmpău 
 
      
 
 
 
Consilier parlamentar, 
   Viorica Petraşcu 
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