
1 
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului 

Comisia pentru industrii și 
servicii 

Comisia pentru muncă și 
protecție socială 

Nr. 4c-7/401 Nr. 4c-3/429 Nr. 4c-9/678 
 

Bucureşti, 14.12.2021 
PLx 359/2021 

 

 
 

   

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, transmis spre dezbatere în 
fond, în procedură de urgență, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului,Comisiei pentru industrii şi servicii și Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială,cu adresa nr. PLx 359/2021 din 20 septembrie 2021. 

 
În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREȘEDINTE, 

Simona  
BUCURA OPRESCU  

Sándor 

BENDE 
 

Adrian 

SOLOMON 

 
  



2 
 

 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 
 

Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului 

Comisia pentru industrii și 
servicii

Comisia pentru muncă și 
protecție socială 

Nr. 4c-7/401 Nr. 4c-3/429 Nr. 4c-9/678 
 

 

Bucureşti, 14.12.2021 
 

PLx 359/2021 
 

 
 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru industrii şi servicii și 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, spre dezbatere în  fond, în 
procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, transmis cu adresa nr. PLx359/2021din 20 septembrie 2021. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 14 septembrie 2021. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
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La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ(nr.522/30.06.2021); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/688/29.09.2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2021, prin care se propune modificarea Legii nr.350/2001 
în scopul facilitării ocupării funcţiilor de arhitect-şef la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale.  

Modificările propuse vizează, printre altele: extinderea posibilităţii de 
organizare a serviciilor de specialitate prin formula cooperării prin asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară şi pentru oraşele care nu pot îndeplini funcţia respectivă, 
nu doar pentru comune, precum şi posibilitatea ca organizarea în comun să se poată 
face şi cu municipii, nu doar cu oraşe, extinderea ariei studiilor pentru exercitarea 
profesiei de arhitect şef la nivelul municipiilor (altele decât reşedinţă de judeţ), oraşelor 
şi comunelor şi către alte domenii de specializare conexe arhitecturii/urbanismului, 
eliminarea atestării de către Registrul Urbaniştilor din România pentru persoanele care 
vor să candideze pentru funcţia publică specifică de arhitect şef. 

 
În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cele trei comisii au 
examinat proiectul de lege în ședințe separate. 

 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut proiectul de 

lege în şedinţele din 13 octombrie şi 14 decembrie 2021 şi au hotărât, cu  majoritate 
de voturi, aprobarea proiectului de lege cu amendamente. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 20 de 
membri ai comisiei. 

La dezbaterile din 13 octombrie 2021 au participat, în conformitate cu 
prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei dl Claudiu Răcuci - 
Secretar de Stat și dna Elena Cucoş - şef serviciu. 

 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a dezbătut 

proiectul de lege în ședința din data de 9 noiembrie 2021. 
 
La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 

fost prezenţi deputați conform listei de prezență. 
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La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Claudiu Răcuci – Secretar de 
Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul 
Alexandru Găvozdea – președinte Ordinul Arhitecților din România, doamna 
Florentina Iugan – Registrul Urbaniștilor din România, domnul Valentin Ivan – 
Asociația Comunelor din România, domnul Ionel Chiriță – Asociația Orașelor din 
România, domnul Sorin Munteanu - Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 
România. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului a hotărât, cu majoritate de voturi (3 abțineri),  întocmirea unui raport 
preliminar de adoptare a proiectului de lege cu amendamente admise și respinse. 

 
Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de lege în ședința din 

data de 7 decembrie 2021.  
La lucrările comisiei au fost prezenți deputații conform listei de prezență. 
La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Claudiu Răcuci – Secretar de 
Stat. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat, cu 
amendamente respinse. 

 
Având în vedere dezbaterile și opiniile exprimate de cele trei comisii, membrii 

Comisiei pentru industrii și servicii au reluat dezbaterile asupra proiectului de lege 
în ședința din data de 14 decembrie 2021 și au hotărât, cu majoritate de voturi, 
aprobarea proiectului de lege cu amendamente admise și respinse. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi deputații conform listei de prezență. 
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 
doamna Vasilica Baciu - director. 

 
În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor 

trei Comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport 
comun de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu amendamente admise și respinse, redate în  anexele nr. 
1 și nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport comun. 
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În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 
 
 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
Simona  

BUCURA OPRESCU 
Sándor  
BENDE 

Adrian  
SOLOMON 

 
 
 
 

 

 

 
SECRETAR, 

 
SECRETAR,

 
SECRETAR, 

Dumitru 
FLUCUȘ 

Oana-Marciana 
ÖZMEN 

Dan-Constantin  
ŞLINCU 

 
 
 
 
 

Șef serviciu Nicoleta Toma 
Consilier parlamentar Beatrice 

Meianu 

Consilier parlamentar Isabela-
Patricia Robe 

Șef birou Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar  Camelia 

Revenco 
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Anexa nr. 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, comisiile au hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial 
OUG nr. 79/2021 

Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 79/2021 

pentru modificarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Articol unic. - Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 79 din 
30 iunie 2021 pentru modificarea 
Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și 
urbanismul, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
646 din 30 iunie 2021, cu 
următoarea modificare: 

 
Articol unic. - Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 79 din 
30 iunie 2021 pentru modificarea 
Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și 
urbanismul, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
646 din 30 iunie 2021, cu 
următoarele modificări: 
 

Tehnică legislativă 

3. Titlul ordonanţei 
 

Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul 

 

  
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
OUG nr. 79/2021 

Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

4.  
Art. I. - Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
373 din 10 iulie 2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 

  
Nemodificat   

 

5. 1.La articolul 36, alineatele (9)-
(11) vor avea următorul cuprins: 
 

 1.La articolul I punctul 1, 
alineatele (9) – (11) ale articolului 
36 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

Tehnică legislativă 
 

6. „(9)În vederea profesionalizării şi 
asigurării structurilor de specialitate 
necesare dezvoltării coerente şi 
durabile, oraşeleşi comunele care nu 
pot asigura organizarea structurii de 
specialitate în domeniul amenajării 
teritoriului şi urbanismului în cadrul 
aparatului propriu pot constitui 
asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară, constituite în 
condiţiile legii, împreună cu alte 
comune, oraşe sau municipii, în 
vederea asigurării furnizării în 
comun a serviciilor publice privind 
planificarea urbană şi teritorială, 
eliberarea certificatelor de urbanism 
şi a autorizaţiilor de construire. 
Specialiştii din cadrul asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară, care 
prestează servicii în domeniul 
amenajării teritoriului şi 

 „(9) În vederea profesionalizării și 
asigurării structurilor de specialitate 
necesare dezvoltării coerente și 
durabile, municipiile, orașele și 
comunele care nu pot asigura 
organizarea structurii de specialitate 
în domeniul amenajării teritoriului 
și urbanismului în cadrul aparatului 
propriu pot constitui asociații de 
dezvoltare intercomunitară, 
constituite în condițiile legii, 
împreună cu alte comune, orașe sau 
municipii, în vederea asigurării 
furnizării în comun a serviciilor 
publice privind planificarea urbană 
și teritorială, eliberarea 
certificatelor de urbanism și a 
autorizațiilor de construire. 
Specialiștii din cadrul asociațiilor 
de dezvoltare intercomunitară, care 
prestează servicii în domeniul 

Este logic că la 
constituirea asociațiilor 
de dezvoltare 
intercomunitară, 
“împreună cu alte 
comune, orașe sau 
municipii”, pot şi 
trebuie trecute şi 
municipiile, nu doar 
orașele și comunele.  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
OUG nr. 79/2021 

Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

urbanismului, exercită prerogative 
de putere publică şi pot semna 
documentele emise sau întocmite în 
numele autorităţilor administraţiei 
publice locale pentru care asigură 
serviciile publice respective. 

amenajării teritoriului și 
urbanismului, exercită prerogative 
de putere publică și pot semna 
documentele emise sau întocmite în 
numele autorităților administrației 
publice locale pentru care asigură 
serviciile publice respective. 
 
Autori:Membrii UDMR, PSD, 
PNL,Minorități și AUR ai   
Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului

 
 

 

7. (10) Pentru comunele care nu pot 
asigura ocuparea funcţiei de 
arhitect-şef şi nu aparţin unei 
asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară, constituite în 
condiţiile legii, în vederea furnizării 
în comun a serviciilor publice 
privind planificarea urbană şi 
teritorială, eliberarea certificatelor 
de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire, atribuţiile arhitectului-
şef vor fi îndeplinite de către un 
funcţionar public definitiv din 
aparatul de specialitate al 
primarului, absolvent al cursurilor 
de formare profesională continuă de 
specialitate în domeniul amenajării 
teritoriului, urbanismului şi 
autorizării construcţiilor. 
 

 (10) Pentru comunele, oraşele şi 
municipiile care nu pot asigura 
ocuparea funcției de arhitect-șef și 
nu aparțin unei asociații de 
dezvoltare intercomunitară, 
constituite în condițiile legii, în 
vederea furnizării în comun a 
serviciilor publice privind 
planificarea urbană și teritorială, 
eliberarea certificatelor de urbanism 
și a autorizațiilor de construire, 
atribuțiile arhitectului-șef vor fi 
îndeplinite de către un funcționar 
public definitiv din aparatul de 
specialitate al primarului, absolvent 
al cursurilor de formare 
profesională continuă de 
specialitate în domeniul amenajării 
teritoriului, urbanismului și 
autorizării construcțiilor. 
 
Autori:Membrii UDMR, PSD, 
PNL,Minorități și AUR ai   

În timp ce într-o comună 
este permisă eliberarea 
certificatelor de urbanism 
și a autorizațiilor de 
construire, prin 
îndeplinirea atribuțiilor 
de arhitectului-șef de 
către un funcționar public 
definitiv,     în cazul 
sectoarelor, municipiilor 
şi oraşelor acest lucru nu 
este permis de lege, 
documentaţia fiind 
transmisă structurii de 
specialitate al 
municipiului București 
sau de la nivel județean  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
OUG nr. 79/2021 

Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
 

8. (11) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (9) şi (10), atribuţiile pot fi 
îndeplinite şi de către structura de 
specialitate de la nivel judeţean sau 
al municipiului Bucureşti, pentru 
sectoarele acestuia, pe bază de 
convenţie." 
 

 (11) Prin excepție de la prevederile 
alin. (9) și (10) atribuțiile pot fi 
îndeplinite și de către structura de 
specialitate de la nivel județean, de 
la nivelul municipiilor, respectiv 
de la nivelul municipiului 
București, pentru sectoarele 
acestuia, pe bază de convenție. 
 
Autori:  
deputat Oana-Alexandra Cambera 
– USR 
Deputat Tudor Benga – USR 
 

În acord cu măsurile de 
punere în comun a 
resurselor, extindem 
posibilitatea de folosire a 
resurselor umane pentru 
îndeplinirea atribuțiilor 
de urbanism și 
amenajarea teritoriului și 
la nivelul municipiilor.  

9. 2.Articolul 361 va avea următorul 
cuprins: 
 

La articolul I punctul 2, alineatul 
(3) al articolului 361 va avea 
următorul cuprins: 
 

2. La articolul I punctul 2, 
alineatele (3), (5) și (6) ale 
articolului 361 se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 

Tehnică legislativă  

10.  
"Art. 361. - (1) Funcţia de arhitect-
şef este ocupată, în condiţiile legii, 
de un funcţionar public, având 
formaţia profesională după cum 
urmează: 
 
a) de arhitect diplomat sau urbanist 
diplomat, arhitect sau urbanist 
absolvent cu licenţă şi master ori 
studii postuniversitare în domeniul 
urbanismului şi amenajării 

  
Alin.(1) nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
OUG nr. 79/2021 

Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

teritoriului, la nivelul judeţelor, 
municipiilor reşedinţă de judeţ, 
municipiului Bucureşti şi 
sectoarelor municipiului Bucureşti; 
 
b) de arhitect diplomat, urbanist 
diplomat sau de conductor arhitect, 
precum şi de inginer în domeniul 
construcţiilor sau inginer cu 
specialitatea inginerie economică 
în construcţii, absolvenţi ai 
cursurilor de formare profesională 
continuă de specialitate în domeniul 
amenajării teritoriului, 
urbanismului şi autorizării 
construcţiilor, la nivelul 
municipiilor, altele decât cele 
prevăzute la lit. a), şi oraşelor; 
 
c) de arhitect diplomat, urbanist 
diplomat sau de conductor arhitect, 
precum şi de inginer sau subinginer 
în domeniul construcţiilor sau 
inginer cu specialitatea inginerie 
economică în construcţii, absolvenţi 
ai cursurilor de formare 
profesională continuă de 
specialitate în domeniul amenajării 
teritoriului, urbanismului şi 
autorizării construcţiilor, la nivelul 
comunelor. 
 
 

11. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) 
lit. b) şi c) care au formaţia 

  
Alin.(2) nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
OUG nr. 79/2021 

Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

profesională de inginer sau 
subinginer în domeniul 
construcţiilor sau inginer cu 
specialitatea inginerie economică în 
construcţii şi care au promovat 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice, dar nu au studii în domeniul 
urbanismului şi amenajării 
teritoriului, au obligaţia să absolve 
cursurile de formare profesională 
specifice organizate de Institutul 
Naţional de Administraţie în 
colaborare cu Registrul Urbaniştilor 
din România, sub coordonarea 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei, în termen 
de maximum un an de la numire, 
sub sancţiunea eliberării din funcţia 
publică. 
 

 

12. (3) Prin derogare de la prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, în situaţia în 
care la concursurile organizate 
pentru ocuparea funcţiei de arhitect-
şef de la nivelul municipiilor, cu 
excepţia municipiilor reşedinţă de 
judeţ, a municipiului Bucureşti, 
precum şi a sectoarelor 
municipiului Bucureşti, nu se 
prezintă persoane care să 
îndeplinească condiţiile de vechime 
în specialitatea studiilor prevăzute 

”(3) Prin derogare de la prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, în situația în 
care la concursurile organizate 
pentru ocuparea funcției de arhitect-
șef de la nivelul municipiilor, nu se 
prezintă persoane care să 
îndeplinească condițiile de vechime 
în specialitatea studiilor prevăzute 
la art. 468 alin. (2) lit. b) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, se pot 

”(3) Prin derogare de la prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, în situația în 
care la concursurile organizate 
pentru ocuparea funcției de arhitect-
șef de la nivelul municipiilor nu se 
prezintă persoane care să 
îndeplinească condițiile de vechime 
în specialitatea studiilor prevăzute 
la art. 468 alin. (2) lit. b) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, se pot 

Se preia forma adoptată 
la Senat din care se 
elimină o virgulă 
(tehnică legislativă) 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
OUG nr. 79/2021 

Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

la art. 468 alin. (2) lit. b) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, se pot 
stabili condiţii pentru a permite 
participarea la concurs şi a 
persoanelor care îndeplinesc 
condiţiile de vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei de arhitect-şef de 
minimum 5 ani. 
 

stabili condiții pentru a permite 
participarea la concurs și a 
persoanelor care îndeplinesc 
condițiile de vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcției de arhitect-șef de 
minimum 5 ani.” 

stabili condiții pentru a permite 
participarea la concurs și a 
persoanelor care îndeplinesc 
condițiile de vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcției de arhitect-șef de 
minimum 5 ani.” 
 
Autori: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

13.  
(4) Prin derogare de la prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, în situaţia în 
care la concursurile organizate 
pentru ocuparea funcţiei de arhitect-
şef de la nivelul oraşelor şi 
comunelor nu se prezintă persoane 
care să îndeplinească condiţiile de 
vechime în specialitatea studiilor 
prevăzute la art. 468 alin. (2) lit. a) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se pot stabili condiţii 
pentru participarea la concurs şi a 
persoanelor care îndeplinesc 
condiţiile de vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei de arhitect-şef de 
minimum 3 ani. 
 

  
Alin.(4) nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
OUG nr. 79/2021 

Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

14. (5) Unităţile administrativ-
teritoriale pot coopera, conform art. 
36 alin. (9)-(11), pentru organizarea 
şi exercitarea unor activităţi în 
scopul realizării unor atribuţii 
stabilite prin lege autorităţilor 
administraţiei publice locale în 
domeniile ce privesc activităţile de 
control, inspecţie, urbanism şi 
amenajarea teritoriului, pe principii 
de eficienţă, eficacitate şi 
economicitate, la nivelul 
asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară ale căror membri 
sunt sau la nivelul structurilor 
judeţene cu personalitate juridică 
ale structurilor asociative ori la 
nivelul structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale recunoscute ca fiind de 
utilitate publică, potrivit legii sau 
prin cooperare între unităţi 
administrativ-teritoriale. 
 

 (5)Unitățile administrativ-teritoriale 
pot coopera, conform art. 36 alin. 
(9)-(11), pentru organizarea și 
exercitarea unor activități în scopul 
realizării unor atribuții stabilite prin 
lege autorităților administrației 
publice locale în domeniile ce 
privesc activitățile de control, 
inspecție, urbanism și amenajarea 
teritoriului, pe principii de eficiență, 
eficacitate și economicitate, la 
nivelul asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară ale căror membri 
sunt sau la nivelul structurilor 
județene cu personalitate juridică 
ale structurilor asociative ori la 
nivelul structurilor asociative ale 
autorităților administrației publice 
locale sau prin cooperare între 
unități administrativ-teritoriale. 
 
Autori: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

S-a eliminat expresia  
întrucât AOR, AMR şi 
UNCJR sunt recunoscute 
şi nominalizate ca  
“Structuri asociative ale 
autorităților 
administrației publice 
locale” prin OUG nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, la 
art. 86. 

 

15. (6) Prin derogare de la prevederile 
art. 370 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, personalul de la nivelul 
asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară sau de la nivelul 
structurilor judeţene cu 
personalitate juridică ale structurilor 
asociative ori de la nivelul 

 (6)Prin derogare de la prevederile 
art. 370 alin. (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
cu modificările și completările 
ulterioare, personalul de la nivelul 
asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară sau de la nivelul 
structurilor județene cu 
personalitate juridică ale structurilor 
asociative ori de la nivelul 

S-a eliminat expresia  
întrucât AOR,  AMR şi 
UNCJR sunt recunoscute 
şi nominalizate ca  
“Structuri asociative ale 
autorităților 
administrației publice 
locale” prin OUG nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, la 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
OUG nr. 79/2021 

Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale recunoscute ca fiind de 
utilitate publică, respectiv prin 
cooperare între unităţi 
administrativ-teritoriale, care 
realizează activităţile prevăzute la 
alin. (5), exercită prerogative de 
putere publică şi pot semna 
documentaţiile, procesele-verbale, 
avizele, certificatele şi autorizaţiile 
emise sau întocmite în numele 
autorităţilor administraţiei publice 
locale. 

structurilor asociative ale 
autorităților administrației publice 
locale, respectiv prin cooperare 
între unități administrativ-
teritoriale, care realizează 
activitățile prevăzute la alin. (5), 
exercită prerogative de putere 
publică și pot semna 
documentațiile, procesele-verbale, 
avizele, certificatele și autorizațiile 
emise sau întocmite în numele 
autorităților administrației publice 
locale. 
 
Autori:Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

art. 86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. (7) Regimul juridic al conflictelor 
de interese şi incompatibilităţilor 
aplicabil funcţionarilor publici, 
prevăzut de cartea I titlul IV 
capitolul II din Legea 
nr. 161/2003privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aplică în 
mod corespunzător şi personalului 
prevăzut la alin. (6)." 
 

  
Alin.(7) nemodificat  
 

 

17.  
Art. II. - Legea nr. 350/2001privind 
amenajarea teritoriului şi 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
OUG nr. 79/2021 

Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

urbanismul, publicată în Monitorul 
oficial al României, Partea I, nr. 373 
din 10 iulie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
cu modificările aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după aprobarea 
acesteia prin lege, dându-se textelor 
o nouă numerotare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 2 
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AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În cadrul dezbaterilor, comisiile au respins următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
OUG nr. 79/2021 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

1.  
Art. 36.  
 
 
(9) În vederea profesionalizării şi 
asigurării structurilor de specialitate 
necesare dezvoltării coerente şi durabile, 
oraşele şi comunele care nu pot asigura 
organizarea structurii de specialitate în 
domeniul amenajării teritoriului şi 
urbanismului în cadrul aparatului propriu 
pot constitui asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară, constituite în condiţiile 
legii, împreună cu alte comune, oraşe 
sau municipii, în vederea asigurării 
furnizării în comun a serviciilor publice 
privind planificarea urbană şi teritorială, 
eliberarea certificatelor de urbanism şi a 
autorizaţiilor de construire. Specialiştii 
din cadrul asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară, care prestează 
servicii în domeniul amenajării 
teritoriului şi urbanismului, exercită 
prerogative de putere publică şi pot 
semna documentele emise sau 
întocmite în numele autorităţilor 
administraţiei publice locale pentru 

 
La articolul 36,alineatul (9) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(9) În vederea profesionalizării şi 
asigurării structurilor de specialitate 
necesare dezvoltării coerente şi 
durabile, municipiile, oraşele şi 
comunele care nu pot asigura 
organizarea structurii de specialitate 
în domeniul amenajării teritoriului şi 
urbanismului în cadrul aparatului 
propriu pot forma asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară, 
constituite în condiţiile legii, 
împreună cu alte comune, oraşe sau 
municipii, în vederea asigurării 
furnizării în comun a serviciilor 
publice privind planificarea urbană 
şi teritorială, eliberarea certificatelor 
de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire.  
 
Autori: deputat Oana-Alexandra 
Cambera – USR 
Deputat Tudor Benga – USR 
 

1. 
2. Respins la vot întrucât s-a adoptat 
de către membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului alt amendament. 

Camera 
Deputaților 
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care asigură serviciile publice 
respective. 
 

2.  
__ 

 
La articolul 36, după alineatul (9) 
se introduc trei noi alineate, alin. 
(91) - (93), cu următorul cuprins: 
 
„(91)Documentele întocmite de 
specialiștii din cadrul asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară, care 
prestează servicii în domeniul 
amenajării teritoriului și 
urbanismului, sunt verificate, 
avizate și propuse spre semnare, 
respectiv propuse în vederea emiterii 
de acte administrative de către 
arhitectul-șef sau, după caz, de către 
funcţionarul public definitiv din 
aparatul de specialitate al 
primarului, absolvent al cursurilor 
de formare profesională continuă de 
specialitate în domeniul amenajării 
teritoriului, urbanismului şi 
autorizării construcţiilor din cadrul 
uneia dintre unitățile administrativ-
teritoriale membre ale asociației.  
 
(92)Conducătorul unității 
administrativ-teritoriale de care 
aparține arhitectul-șef, respectiv 
funcționarul public în cauză îl poate 
detașa pe acesta pentru a semna 
documentele întocmite de 
specialiștii din cadrul asociației de 
dezvoltare intercomunitară, care 
prestează servicii în domeniul 

1. 
2. Respins la vot 

Camera 
Deputaților 
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amenajării teritoriului și 
urbanismului, pentru celelalte unități 
administrativ-teritoriale. 
 
(93)Prevederile alin. (91) - (92) se 
aplică în mod corespunzător pentru 
documentele elaborate de către 
structurile județene cu personalitate 
juridică ale structurilor asociative, 
sau de către structurile asociative ale 
autorităților administrației publice 
locale recunoscute ca fiind de 
utilitate publică, respectiv prin 
cooperare între unități administrativ-
teritoriale, care realizează activitățile 
prevăzute la alin. (5).” 
 
Autori: deputat Oana-Alexandra 
Cambera – USR 
Deputat Tudor Benga – USR 
 

3.  
Art. 36 
 
 
(10) Pentru comunele care nu pot asigura 
ocuparea funcţiei de arhitect-şef şi nu 
aparţin unei asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară, constituite în condiţiile 
legii, în vederea furnizării în comun a 
serviciilor publice privind planificarea 
urbană şi teritorială, eliberarea 
certificatelor de urbanism şi a 
autorizaţiilor de construire, atribuţiile 
arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către 
un funcţionar public definitiv din aparatul 
de specialitate al primarului, absolvent al 

 
La articolul 36, alineatul (10) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
„(10) Pentru comunele care nu pot 
asigura ocuparea funcției de arhitect 
șef și nu aparţin unei asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară, 
constituite în condiţiile legii, în 
vederea furnizării în comun a 
serviciilor publice privind 
planificarea urbană şi teritorială, 
eliberarea certificatelor de urbanism 
şi a autorizaţiilor de construire, 
atribuţiile arhitectului-şef vor fi 
îndeplinite de către un funcţionar 

1. 
2. Respins la vot întrucât s-a adoptat 
de către membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului alt amendament. 

Camera 
Deputaților 
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cursurilor de formare profesională 
continuă de specialitate în domeniul 
amenajării teritoriului, urbanismului şi 
autorizării construcţiilor. 
 

public din aparatul de specialitate al 
primarului, absolvent al cursurilor 
de formare profesională continuă de 
specialitate în domeniul amenajării 
teritoriului, urbanismului şi 
autorizării construcţiilor, organizate 
de Institutul Național de 
Administrație în colaborare cu 
Registrul Urbaniștilor din 
România, sub coordonarea 
Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și 
Administrației.” 
 
Autori: deputat Oana-Alexandra 
Cambera – USR 
Deputat Tudor Benga – USR 
 

4.  
Art. 36 
 
 
(10) Pentru comunele care nu pot asigura 
ocuparea funcţiei de arhitect-şef şi nu 
aparţin unei asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară, constituite în condiţiile 
legii, în vederea furnizării în comun a 
serviciilor publice privind planificarea 
urbană şi teritorială, eliberarea 
certificatelor de urbanism şi a 
autorizaţiilor de construire, atribuţiile 
arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către 
un funcţionar public definitiv din aparatul 
de specialitate al primarului, absolvent al 
cursurilor de formare profesională 
continuă de specialitate în domeniul 

 
La articolul 36, alineatul (10) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
„(10) Pentru comunele care nu pot 
asigura ocuparea funcţiei de arhitect-
şef şi nu aparţin unei asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară, 
constituite în condiţiile legii, în 
vederea furnizării în comun a 
serviciilor publice privind 
planificarea urbană şi teritorială, 
eliberarea certificatelor de urbanism 
şi a autorizaţiilor de construire, 
atribuţiile arhitectului-şef vor fi 
îndeplinite de către un funcţionar 
public definitiv din aparatul de 
specialitate al primarului, absolvent 
al cursurilor de formare profesională 

1…… 
2. Respins la vot întrucât s-a adoptat 
de către membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului alt amendament. 

Camera 
Deputaților 
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amenajării teritoriului, urbanismului şi 
autorizării construcţiilor. 
 

continuă de specialitate în domeniul 
amenajării teritoriului, urbanismului 
şi autorizării construcţiilor, 
organizate de instituțiile publice 
cu atribuții în domeniu, în 
colaborare cu Registrul 
Urbaniștilor din România.” 
 
Autor: deputat Adrian-George 
Axinia  - AUR 
 

5.  
 
 
"Art. 361. - (1) Funcţia de arhitect-şef este 
ocupată, în condiţiile legii, de un 
funcţionar public, având formaţia 
profesională după cum urmează: 
 
 
 
a) de arhitect diplomat sau urbanist 
diplomat, arhitect sau urbanist absolvent 
cu licenţă şi master ori studii 
postuniversitare în domeniul 
urbanismului şi amenajării teritoriului, la 
nivelul judeţelor, municipiilor reşedinţă 
de judeţ, municipiului Bucureştişi 
sectoarelor municipiului Bucureşti; 
 
b) de arhitect diplomat, urbanist diplomat 
sau de conductor arhitect, precum şi de 
inginer în domeniul construcţiilor sau 
inginer cu specialitatea inginerie 
economică în construcţii, absolvenţi ai 
cursurilor de formare profesională 
continuă de specialitate în domeniul 

 
La art. 361, alineatul 1 se modifică 
și va avea următorul cuprins:  
"Art. 361. - (1)Funcţia de arhitect-şef 
este ocupată, în condiţiile legii, de un 
funcţionar public, specialist atestat 
de Registrul Urbaniștilor din 
România, având formaţia 
profesională după cum urmează: 
 
a)nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) de arhitect diplomat, urbanist 
diplomat sau de conductor arhitect, 
precum și de inginer în domeniul 
construcțiilor, absolvenți ai 
cursurilor de formare 
profesională continuă de 
specialitate în domeniul 

1…… 
2. Respins la vot  

Camera 
Deputaților 
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amenajării teritoriului, urbanismului şi 
autorizării construcţiilor, la nivelul 
municipiilor, altele decât cele prevăzute 
la lit. a), şi oraşelor; 
 
 
c) de arhitect diplomat, urbanist diplomat 
sau de conductor arhitect, precum şi de 
inginer sau subinginer în domeniul 
construcţiilor sau inginer cu specialitatea 
inginerie economică în construcţii, 
absolvenţi ai cursurilor de formare 
profesională continuă de specialitate în 
domeniul amenajării teritoriului, 
urbanismului şi autorizării construcţiilor, 
la nivelul comunelor. 
 

amenajării teritoriului, 
urbanismului și autorizării 
construcțiilor, la nivelul 
municipiilor, altele decât cele 
prevăzute la lit. a) și orașelor; 
 
c) de arhitect diplomat, urbanist 
diplomat sau de conductor arhitect, 
inginer sau subinginer în domeniul 
construcțiilor, absolvent al 
cursurilor de formare profesională 
continuă de specialitate în domeniul 
amenajării  teritoriului, urbanismului 
şi autorizării construcţiilor, la 
nivelul comunelor. 
 
Autori:  
deputat Oana-Alexandra Cambera 
– USR 
Deputat Tudor Benga – USR 

6.  
Art.361 

 
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) 
şi c) care au formaţia profesională de 
inginer sau subinginer în domeniul 
construcţiilor sau inginer cu specialitatea 
inginerie economică în construcţii şi care 
au promovat concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice, dar nu au studii în 
domeniul urbanismului şi amenajării 
teritoriului, au obligaţia să absolve 
cursurile de formare profesională 
specifice organizate de Institutul 
Naţional de Administraţie în colaborare 
cu Registrul Urbaniştilor din România, 

 
La articolul 361, alineatul (2) se 
abrogă. 
 
Autori:  
deputat Oana-Alexandra Cambera 
– USR 
Deputat Tudor Benga – USR 
 

1…… 
2. Respins la vot  

Camera 
Deputaților 
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sub coordonarea Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, în termen de maximum 
un an de la numire, sub sancţiunea 
eliberării din funcţia publică. 
 

7.  
Art.361 

 
(6) Prin derogare de la prevederile art. 
370 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 
şi completările ulterioare, personalul de 
la nivelul asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară sau de la nivelul 
structurilor judeţene cu personalitate 
juridică ale structurilor asociative ori de 
la nivelul structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale 
recunoscute ca fiind de utilitate publică, 
respectiv prin cooperare între unităţi 
administrativ-teritoriale, care realizează 
activităţile prevăzute la alin. (5), exercită 
prerogative de putere publică şi pot 
semna documentaţiile, procesele-verbale, 
avizele, certificatele şi autorizaţiile emise 
sau întocmite în numele autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
 
 
 
 
 
 

 
La articolul 361,  alineatul (6) se 
abrogă. 
 
Autori:  
deputat Oana-Alexandra Cambera 
– USR 
Deputat Tudor Benga – USR 
 
 

1…… 
2. Respins la vot întrucât s-a adoptat 
de către membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului alt amendament propus 

Camera 
Deputaților 

8.  
Art.361 

 

 
La articolul 361,  alineatul (7) se 
abrogă. 

1…… 
2. Respins la vot  

Camera 
Deputaților 
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(7) Regimul juridic al conflictelor de 
interese şi incompatibilităţilor aplicabil 
funcţionarilor publici, prevăzut de cartea 
I titlul IV capitolul II din Legea 
nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice 
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aplică în mod 
corespunzător şi personalului prevăzut la 
alin. (6)." 
 

 
Autori:  
deputat Oana-Alexandra Cambera 
– USR 
Deputat Tudor Benga – USR 
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