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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti,   3.10.2012 

Nr.   26/226 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar II asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2011 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2011 privind înfiinţarea 

Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., retrimis comisiei  sesizate în fond 

în vederea examinării şi depunerii unui nou raport, cu adresa nr. PL.x 32 din 11 

septembrie 2012. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

ION CĂLIN 
 

 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti,   3.10.2012 

Nr.   26/226 
 

R A P O R T     S U P L I M E N T A R    II 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2011 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în 
Construcţii - I.S.C. 

 
 
 
 În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 11 septembrie 2012, în temeiul art.70 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2011 privind înfiinţarea 

Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (PL.x 32/2012) Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic sesizată în fond, în vederea examinării şi depunerii unui nou raport. 

 Pentru acest proiect de lege au fost întocmite: 

- raportul nr.26/39 din 28.03.2012 prin care s-a propus adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat 

- raportul suplimentar nr.26/172 prin care s-a propus menţinerea raportului de adoptare a proiectului de lege în 

forma prezentată de Senat 



  

La întocmirea prezentului raport suplimentar II Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1164/2.11.2011) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr. PLx32/21.03.2012) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii (nr.23/41/3.04.2012) 

 punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr. 4117/DRP/12.06.2012 poziţia 66) prin care se susţine proiectul de lege 

în forma existentă în Parlament 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului 

nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea 

nr.707/2001, cu modificările ulterioare, modificare ce are în vedere, aşa cum se arată în Nota de fundamentare, 

înfiinţarea direcţiilor regionale în construcţii prin comasarea inspectoratelor judeţene în construcţii, pe structura regiunilor 

de dezvoltare. 

 În urma analizării proiectului de lege, raportului aferent şi raportului suplimentar, precum şi a amendamentelor 

depuse, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise astfel cum 

sunt redate în Anexa la prezentul raport suplimentar II. 

  Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, conform art.76 alin.(2) din Constituţia României, 

republicată. 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 1 octombrie 2012 au fost prezenţi 28 deputaţi, din totalul de 

28 membri ai comisiei. 

Raportul suplimentar II al comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

Proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-

a din Constituţia României, republicată. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi 

ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

ION CĂLIN 

 

GHEORGHE CIOCAN 

 

             
 
 
 
 
Consilier, Roxana Feraru 
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AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

Nr.
crt. 

OUG nr.93/2011 Text Senat Amendamente propuse 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
amendament 

1.   LEGE 
privind aprobarea 

Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.93/2011 pentru 

modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei 
Guvernului 

nr.63/2001 privind 
înfiinţarea 

Inspectoratului de 
Stat în Construcţii – 

I.S.C. 
 

 Nemodificat  

2.    Articol unic. – 
Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a 
Guvernului nr.93 din 2 
noiembrie 2011 pentru 
modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.63/2001 privind 
înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat 
în Construcţii – I.S.C., 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.800 din 11 
noiembrie 2011. 

 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.93 din 2 
noiembrie 2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.63/2001 privind înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat în Construcţii – 
I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.800 din 11 noiembrie 
2011, cu următoarele modificări şi 
completări: 
 

(Autor: dep. Relu Fenechiu – Grup 
parlamentar al PNL) 

Se impune 
modificarea 
articolului unic al 
legii întrucât se 
introduc 
reglementări noi, 
diferite de cele 
stabilite prin 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.93/2011. 

3.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nemodificat  
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pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 

privind înfiinţarea Inspectoratului de 
Stat în Construcţii - I.S.C. 

 
4.   Art. I. - Ordonanţa Guvernului 

nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului 
de Stat în Construcţii - I.S.C, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.536 
din 1 septembrie 2001, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.707/2001, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

 Nemodificat  

5.   1. La articolul 1, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 "(3) Inspectoratul de Stat în 
Construcţii - I.S.C. are în structura sa 
organizatorică 7 direcţii regionale în 
construcţii şi Direcţia Regională în Construcţii 
Bucureşti - Ilfov, unităţi fără personalitate 
juridică, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă." 
 

 Nemodificat  

6.   
 
 
 
 
 
 Art.5. – Conducerea Inspectoratului 
de Stat în Construcţii – I.S.C. este asigurată 
de inspectorul general, cu rang de secretar 
de stat, numit şi revocat din funcţie prin 
decizie a primului ministru.” 
 

(OUG nr.16/2012) 

  1. La articolul I, după punctul 1 
se introduce un nou punct, punctul 11, 
cu următorul cuprins: 
 „11. Articolul 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:” 
 
 Art.5. – Conducerea Inspectoratului 
de Stat în Construcţii – I.S.C. este asigurată 
de inspectorul general, cu rang de secretar 
de stat, ajutat de inspectorul general 
adjunct, cu rang de subsecretar de stat, 
numiţi şi revocaţi din funcţie prin decizie a 
primului - ministru.” 
 

 

Având în vedere 
structura şi 
atribuţiile 
complexe ale 
I.S.C., atât la 
nivel central, cât 
şi la nivelul celor 
7 direcţii 
regionale, este 
necesară 
modificarea art.5 
din Ordonanţa 
Guvernului 
nr.63/2001, 
aprobată cu 
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(Autor: dep. Relu Fenechiu – Grup 
parlamentar al PNL) 

 

modificările şi 
completările 
ulterioare, prin 
introducerea 
postului de 
inspector general 
adjunct, acesta 
fiind necesar în 
conducerea 
operativă a 
instituţiei şi 
pentru 
eficientizarea 
activităţii 
acesteia. 

7.   2. După articolul 9 se introduce o 
anexă, având cuprinsul prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din 
prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 

 Nemodificat  

8.   Art. II. - Posturile de conducere de la 
nivelul direcţiilor regionale în construcţii şi de 
la nivelul Direcţiei Regionale în Construcţii 
Bucureşti - Ilfov se ocupă prin concurs, 
organizat în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

 Nemodificat  

9.   Art. III. - (1) Încetarea contractelor 
individuale de muncă drept urmare a aplicării 
prevederilor art.I se face cu respectarea 
termenelor şi a procedurilor prevăzute de 
legislaţia muncii şi protecţiei sociale în 
vigoare. 
 (2) Încadrarea personalului în noua 
structură organizatorică a Inspectoratului de 
Stat în Construcţii - I.S.C, în limita posturilor 
care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, se 
face prin concurs, în conformitate cu 
termenele şi procedurile legale în vigoare 

 Nemodificat  

10.   Art. IV. - În termen de 30 de zile de  Nemodificat  

 
7/12 



  

la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta 
hotărârea pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea 
atribuţiilor generale şi specifice, a structurii 
organizatorice şi a numărului maxim de 
posturi, precum şi a normării parcului auto şi 
a consumului de carburanţi ale 
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 

11.   
 
 

ANEXA  
(Anexa la Ordonanţa Guvernului nr.63/2001) 

 
Direcţiile regionale în construcţii 

 
Nr. 
crt. 

Structura Localitatea 

I. 
 

Direcţia Regională 
în Construcţii Nord-
Est 

Iaşi 
 

1. 
 

Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Bacău 
 

2. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Botoşani 

3. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Piatra - 
Neamţ 

4. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Suceava 

5. Compartiment de Vaslui 

  2. La Anexă, nr. crt. VI şi VI.3 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
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control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

II. Direcţia Regională 
în Construcţii Sud-
Est 

Constanţa 

1. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Brăila 

2. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Buzău 

3. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Focşani 

4. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Galaţi 

5. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Tulcea 

III. Direcţia Regională 
în Construcţii Sud-
Muntenia 

Ploieşti 

1. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Alexandria 

2. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 
 

Călăraşi 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
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3. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Giurgiu 

4. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Piteşti 

5. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Slobozia 

6. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Târgovişte 

IV. Direcţia Regională 
în Construcţii Sud-
Vest Oltenia 

Craiova 

1. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Drobeta-
Turnu 

Severin 

2. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Râmnicu 
Vâlcea 

3. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Slatina 

4. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Târgu Jiu 

V. Direcţia Regională 
în Construcţii Vest 
 
 

Timişoara 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
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1. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Arad 

2. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Hunedoara 

3. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Reşiţa 

VI. Direcţia Regională 
în Construcţii Nord-
Vest 
 

Cluj-
Napoca 

1. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Baia Mare 

2. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Bistriţa 

3. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 
 

Oradea 

4. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Satu Mare 

5. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 
 

Zalău 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
VI. Direcţia Regională 

în Construcţii Nord-
Vest 

Oradea 

 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
3. Compartiment de 

control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Cluj-
Napoca 

 
Nemodificat 

 
 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se propune 
revenirea la 
forma 
Ordonanţei 
Guvernului 
nr.63/2001, 
motivaţia fiind 
legată de 
logistica 
existentă, 
precum şi de 
performanţele 
înregistrate în cei 
10 ani. 
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VII. Direcţia Regională 
în Construcţii 
Centru 

Braşov 

1. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Alba Iulia 

2. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Miercurea-
Ciuc 

3. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Sfântu 
Gheorghe 

4. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Sibiu 

5. Compartiment de 
control şi inspecţie 
pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii 

Târgu 
Mureş 

VIII Direcţia Regională 
în Construcţii 
Bucureşti-Ilfov 

Bucureşti 

 
 
 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

 
(Autor: dep. Lucia Ana Varga – Grup 

parlamentar al PNL) 
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