
 
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 10 noiembrie 2009 
PL.x. 559/2009 

   
          AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Legea nr. 
200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 

profesiile reglementate din România 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Legea nr. 200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, 
trimis cu adresa nr. PL.x.559 din 4 noiembrie 2009 şi înregistrat cu nr. 31/1014 din 5 noiembrie 2009. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 3 
noiembrie 2009. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi cu art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr.2 pct. A şi B şi a anexei 
nr.3 pct. A şi B la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale 
pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
includerii profesiilor din domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei şi 
teledetecţiei în cadrul profesiilor reglementate în România care necesită cel puţin 3 ani de studii 
superioare (diplomă a unei universităţi sau a unui colegiu universitar) şi în cadrul celor pentru care 
durata de studii este inferioară duratei de 3 ani de studii superioare, precum şi acordarea dreptului de 
semnătură pentru profesiile menţionate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 10 
noiembrie  2009. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, punctul 
de vedere al Guvernului nr.2610 din 27 octombrie 2009, care susţine adoptarea acestui proiect de 
lege sub rezerva însuşirii propunerilor şi observaţiilor formulate, precum şi avizul favorabil, cu 
observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ, aviz cu nr.657 din 15 iunie 2009. 

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 ordinare.  

 
                        PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                        Daniel Buda                                   Gabriel Andronache 
 
 
 
Consilier, 
Rodica Penescu 
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