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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

 

                  Bucureşti, 05.02.2020 
                                                             Nr.4c-3/419/2019 

 

 

BIROULUI PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
   

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, trimis spre examinare în fond 

Comisiei pentru industrii şi servicii cu adresa nr. P.L.x. 563 din 28 octombrie 2019. 

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

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art. 91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

IULIAN IANCU 

 

 

 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

Bucureşti, 05.02.2020 
                                                                Nr.4c-3/419/2019 

RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea 

în construcții, 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu 

proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în 

construcții,, transmis cu adresa nr.P.L.x.563 din 28 octombrie 2019, înregistrat la 

Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/419 din 29 octombrie 2019. 

 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.3006/11.06.2019, avizează favorabil 

proiectul de Lege cu propuneri de modificare. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.536/26.06.2019, avizează favorabil proiectul de 

Lege cu observaţii şi propuneri. 

 Guvernul României, cu punctul de vedere nr.402/11.09.2019, susține adoptarea 

acestei inițiative legislative. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de Lege, în 

condiţiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a dezbătut 

proiectul de lege în ședința din 10 decembrie 2019. În urma dezbaterilor și a opiniilor 

exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 

proiectului de lege întrucât a rămas fără obiect de reglementare, prevederile acestuia 

fiind preluate în PLx nr.585/2019. 

  Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut proiectul de Lege în ședința 

din 17 decembrie 2019. În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
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  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.10/1995, în 

sensul instituirii unor obligaţii referitoare la asigurarea branşamentelor la reţelele de 

utilităţi ale infrastructurii edilitare atât pentru pentru investitori, cât şi pentru proprietarii 

construcţiilor. 

 La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în conformitate cu prevederile 

art. 56 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Guvernului 

României domnul Cătălin Jupă – secretar de stat și  doamna Matei Iulia – șef serviciu în 

cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.  

  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 

ședința din 4 februarie 2020 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților respingerea proiectului de lege deoarece prevederile acestuia au 

fost preluate în cuprinsul proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 

privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții (PLx. 585/2019), astfel rămânând 

fără obiect de reglementare.  

 La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 deputați membri 

ai comisiei. 

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

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 

                     PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR 

 

                    IULIAN IANCU                                    ADNAGI SLAVOLIUB 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 


