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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
         

PLx. 131/2016                                                                      Bucureşti, 10.05.2016 
                            Nr.4c-3/147/2016 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
      În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, 
transmis cu adresa nr. PL.x 131 din 6 aprilie 2016 şi înregistrat cu nr. 4c-
3/147/2016.   
                Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 

  
 
 

        
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

PLx.131/2016                                                                                                                                                             Bucureşti 10.05.2016 
                                                                                                             Nr.4c-3/147/2016 
 
 

 
RAPORT    

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii 

 
 
 

   În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a 
fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, transmis cu adresa nr. PL x.131 din 06 aprilie 2016 şi înregistrat la comisie cu nr.4c-3/147 din  07 aprilie 2016. 
 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat  această iniţiativă legislativă  în şedinţa din 29  martie 2016. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, republicată, în sensul instituirii obligaţiei executantului de a garanta lucrările publice pentru o perioadă minimă începând 
de la un an şi până la 5 ani, de la finalizarea lor, în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor stabilite potrivit legii. 

Consiliul Legislativ, a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 
1149 din 27 octombrie  2015. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului 
nr. 4c-6/155 din 26 aprilie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. PLx.131 din 19 
aprilie 2016. 
 Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de Lege în şedinţa din 10 mai 2016. La lucrările comisiei au 
fost prezenţi 17 de deputaţi din totalul de 18 de deputaţi membri ai comisiei. 
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În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege 
în şedinţa comisiei au participat următorii invitaţi: domnul Stamatiade Cristian – Director tehnic la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice şi domnul Birjaru Emilian- Secretar General la Inspectoratul de Stat în Construcţii. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru industrii şi 
servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu amendamentele admise prevăzute în 
Anexa nr.1.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 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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Anexa nr. 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii 

 
 

Nr 
crt Text 

Lege nr. 10/1995 

Text 
Adoptat de Senat 

 

Amendamente 
admise Motivaţia 

0 2 3 4 5 
1.  

 
____________ 

 

LEGE 
 

pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcţii 
 

Nemodificat  

2.  
 

____________ 
 

Art.I. – Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 689 din 11 
septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

Nemodificat  

3.  
Art. 2  
(1) Prevederile prezentei legi se aplică 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente 
acestora, denumite în continuare 
construcţii, în etapele de proiectare, 
execuţie şi recepţie a construcţiilor, 
precum şi în etapele de exploatare şi 
intervenţii la construcţiile existente şi de 
postutilizare a acestora, indiferent de 
forma de proprietate, destinaţie, categorie 
şi clasă de importanţă sau sursă de 
finanţare, în scopul protejării vieţii 
oamenilor, a bunurilor acestora, a 
societăţii şi a mediului înconjurător. 

 
 
Nemodificat 

1. Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(1) Prevederile prezentei legi se aplică 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente 
acestora, denumite în continuare 
construcţii, în etapele de proiectare, 
verificare tehnică a proiectelor, execuţie 
şi recepţie a construcţiilor, precum şi în 
etapele de exploatare, expertizare 
tehnică şi intervenţii la construcţiile 
existente şi de postutilizare a acestora, 
indiferent de forma de proprietate, 
destinaţie, categorie şi clasă de importanţă 
sau sursă de finanţare, în scopul protejării 
vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a 

 
 
 
Se propune introducerea 
în cuprinsul articolului şi 
a etapelor de verificare şi 
expertizare tehnică în 
vederea responsabilizării 
specialiştilor cu activitate 
în construcţii - verificatori 
tehnici atestaţi, respectiv 
experţi tehnici atestaţi. 
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(2) Instalaţiile prevăzute la alin. (1) 
cuprind instalaţiile electrice, sanitare, 
termice, de gaze, de ventilaţie, de 
climatizare/condiţionare aer, de 
alimentare cu apă şi de canalizare, 
exclusiv   instalaţiile, utilajele şi 
echipamentele tehnologice din interiorul 
sau exteriorul construcţiilor. 

societăţii şi a mediului înconjurător. 
(2) Instalaţiile prevăzute la alin. (1) 
cuprind instalaţiile electrice, sanitare, 
termice, de gaze, de ventilaţie, de 
climatizare/condiţionare aer, de 
alimentare cu apă şi de canalizare, 
exclusiv instalaţiile, utilajele şi 
echipamentele tehnologice industriale. 

Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Se propune modificarea 
textului în vederea 
corelării acestuia cu 
prevederile O.G. nr. 
95/1999 privind calitatea 
lucrărilor de montaj al 
dotărilor tehnologice 
industriale, aprobată cu 
modificări de Legea nr. 
440/2002. 
 

4. Art. 6  
… 
(2) În sensul prezentei legi, factorii 
implicaţi prevăzuţi la alin. (1) sunt: 
investitorii, proprietarii, administratorii, 
utilizatorii, executanţii, cercetătorii, 
proiectanţii, verificatorii de proiecte 
atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii 
energetici pentru clădiri atestaţi, 
responsabilii tehnici cu execuţia 
autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, 
producătorii/fabricanţii de produse pentru 
construcţii, reprezentanţii autorizaţi ai 
acestora, importatorii, distribuitorii de 
produse pentru construcţii, organismele 
de evaluare şi verificare a constanţei 
performanţei produselor pentru 
construcţii, organismele de evaluare 
tehnică europeană în construcţii, 
organismele elaboratoare de agremente 
tehnice în construcţii, laboratoarele de 
analize şi încercări în construcţii. 
 

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 (2) În sensul prezentei legi, factorii 
implicaţi prevăzuţi la alin. (1) sunt: 
investitorii, proprietarii, administratorii, 
utilizatorii, executanţii, cercetătorii, 
proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, 
experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici 
pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici 
cu execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier 
autorizaţi, producătorii/fabricanţii de 
produse pentru construcţii,reprezentanţii 
autorizaţi ai acestora, 
importatorii,distribuitorii de produse pentru 
construcţii, organismele de evaluare şi 
verificare a constanţei performanţei 
produselor pentru construcţii,  organismele 
de evaluare tehnică europeană în construcţii, 
organismele elaboratoare de agremente 
tehnice în construcţii, laboratoarele de 
analize şi încercări în construcţii, institutele 
de cercetare în domeniul construcţiilor şi 
asociaţiile profesionale de profil. 

2. La articolul 6, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 (2) În sensul prezentei legi, factorii 
implicaţi prevăzuţi la alin. (1) sunt: 
investitorii, proprietarii, administratorii, 
utilizatorii, executanţii, cercetătorii, 
proiectanţii, verificatorii de proiecte 
atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii 
energetici pentru clădiri atestaţi, 
responsabilii tehnici cu execuţia 
autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, 
producătorii/fabricanţii de produse pentru 
construcţii,reprezentanţii autorizaţi ai 
acestora, importatorii,distribuitorii de 
produse pentru construcţii, organismele 
de evaluare şi verificare a constanţei 
performanţei produselor pentru 
construcţii,  organismele de evaluare 
tehnică europeană în construcţii, 
organismele elaboratoare de agremente 
tehnice în construcţii, laboratoarele de 
analize şi încercări în construcţii, 
universităţile tehnice şi institutele de 
cercetare în domeniul construcţiilor şi 
asociaţiile profesionale de profil. 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
Având în vedere 
atribuţiile universităţilor 
tehnice de profil în 
formarea specialiştilor cu 
activitate în construcţii, se 
propune nominalizarea 
acestora ca factori 
implicaţi în asigurarea 
calităţii în construcţii. 

5. Art. 7   
 

 

 
3. La articolul 7, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (3), 
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(1) În contractele care se încheie ori, după 
caz, în dispoziţiile sau în autorizaţiile ce 
se emit, factorii prevăzuţi la articolul 
precedent sunt obligaţi să înscrie clauzele 
referitoare la nivelul de calitate al 
construcţiilor, corespunzătoare cerinţelor, 
precum şi garanţiile materiale şi alte 
prevederi, care să conducă la realizarea 
acestor clauze. 
(2) În contracte nu se pot înscrie niveluri 
şi cerinţe, referitoare la calitate, inferioare 
reglementărilor în vigoare, cu privire la 
cerinţele prevăzute la art. 5. 
 
 
 
 

__________ 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cu următorul cuprins: 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
„(3) Perioada de garanţie se prevede în 
contractele încheiate între părţi, în 
funcţie de categoriile de importanţă ale 
construcţiilor stabilite potrivit legii, şi 
va avea o durată minimă, după cum 
urmează: 
- 5 ani pentru construcţiile încadrate în 
categoriile de importanţă A şi B; 
- 3 ani pentru construcţiile încadrate în 
categoria de importanţă C; 
- 1 an pentru construcţiile încadrate în 
categoria  de importanţă D. 
Perioada de garanţie se prelungeşte cu 
perioada remedierii defectelor 
calitative constatate în această 
perioadă.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

6. Art.9  
Sistemul calităţii în construcţii se 
compune din:  
... 
 

2. La art. 9 după litera l) se introduc trei 
noi litere, respectiv lit. l1) - l3), cu 
următorul cuprins: 
l1) certificarea capabilităţii tehnico-
profesionale a operatorilor economici 
care prestează servicii de proiectare 
şi/sau consultanţă în construcţii; 
l2) certificarea capabilităţii tehnico-
profesionale a operatorilor economici 
care execută lucrări de construcţii; 

4. La art. 9, după litera l) se introduc 
trei noi litere, respectiv lit. m) - o), cu 
următorul cuprins: 
m) certificarea calificării tehnico-
profesionale a operatorilor economici care 
prestează servicii de proiectare şi/sau 
consultanţă în construcţii; 
n) certificarea calificării tehnico-
profesionale a operatorilor economici care 
execută lucrări de construcţii; 
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l3) perfecţionarea profesională continuă a 
specialiştilor care desfăşoară activităţi în 
domeniul construcţiilor. 

 
o) perfecţionarea profesională continuă a 
specialiştilor care desfăşoară activităţi în 
domeniul construcţiilor. 

Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

7. Art. 18  
... 
(2) Intervenţiile la construcţiile existente 
se referă la lucrări de construire, 
reconstruire, sprijinire provizorie a 
elementelor avariate, desfiinţare parţială, 
consolidare, reparaţie, modificare, 
extindere, reabilitare termică, creştere a 
performanţei energetice, renovare majoră 
sau complexă, după caz, schimbare de 
destinaţie, protejare, restaurare, 
conservare, desfiinţare totală. Acestea se 
efectuează în baza unei expertize tehnice 
întocmite de un expert tehnic atestat şi, 
după caz, în baza unui audit energetic 
întocmit de un auditor energetic pentru 
clădiri atestat, cuprind proiectarea, 
execuţia şi recepţia lucrărilor care necesită 
emiterea în condiţiile legii a autorizaţiei 
de construire sau de desfiinţare, după caz. 
Intervenţiile la construcţiile existente se 
consemnează obligatoriu în cartea tehnică 
a construcţiei. 

La articolul 18, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
(2) Intervenţiile la construcţiile existente se 
referă la lucrări de construire, reconstruire, 
sprijinire provizorie a elementelor avariate, 
desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, 
modernizare, modificare, extindere, 
reabilitare, reabilitare termică, creştere a 
performanţei energetice, renovare, 
renovare majoră sau complexă, după caz, 
schimbare de destinaţie, protejare, 
restaurare, conservare, desfiinţare totală. 
Acestea se efectuează în baza unei expertize 
tehnice întocmite de un expert tehnic atestat 
şi, după caz, în baza unui audit energetic 
întocmit de un auditor energetic pentru 
clădiri atestat, cuprind proiectarea, execuţia 
şi recepţia lucrărilor care necesită emiterea 
în condiţiile legii a autorizaţiei de construire 
sau de desfiinţare, după caz.  Intervenţiile la 
construcţiile existente  se consemnează 
obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei. 

5. La articolul 18, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
(2) Intervenţiile la construcţiile existente 
se referă la lucrări de construire, 
reconstruire, desfiinţare parţială, 
consolidare, reparaţie, modernizare, 
modificare, extindere, reabilitare, 
reabilitare termică, creştere a performanţei 
energetice, renovare, renovare majoră 
sau complexă, după caz, schimbare de 
destinaţie, protejare, restaurare, 
conservare, desfiinţare totală. Acestea se 
efectuează în baza unei expertize tehnice 
întocmite de un expert tehnic atestat şi, 
după caz, în baza unui audit energetic 
întocmit de un auditor energetic pentru 
clădiri atestat, cuprind proiectarea, 
execuţia şi recepţia lucrărilor care necesită 
emiterea în condiţiile legii a autorizaţiei 
de construire sau de desfiinţare, după caz.  
Intervenţiile la construcţiile existente  se 
consemnează obligatoriu în cartea tehnică 
a construcţiei. 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

8. Art. 20  
... 
(2) Controlul de stat al calităţii în 
construcţii se exercită de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii – 
I.S.C., care răspunde de executarea 
controlului statului cu privire la aplicarea 
unitară a prevederilor legale în domeniul 
calităţii construcţiilor. 

 
 
Nemodificat 

6. La articolul 20, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
... 
(2) Controlul de stat al calităţii în 
construcţii se exercită de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii – 
I.S.C., care răspunde din punct de vedere 
tehnic de executarea controlului statului 
cu privire la aplicarea unitară a 

 
 
 
Se specifică doar din 
punct de vedere tehnic 
pentru a nu se înţelege şi 
punctele de vedere 
financiar sau juridic 
(controlul din aceste 
puncte de vedere intră în 
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prevederilor legale în domeniul calităţii 
construcţiilor. 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

competenţa  altor 
autorităţi ale statului). 

9. Art. 21  
(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice organizează 
atestarea tehnico-profesională a 
specialiştilor care desfăşoară activitate în 
construcţii - verificatori de proiecte, 
experţi tehnici, auditori energetici pentru 
clădiri - pe domenii/subdomenii şi 
categorii de construcţii şi pe specialităţi 
pentru instalaţiile aferente construcţiilor, 
corespunzător cerinţelor fundamentale, 
precum şi confirmarea periodică privind 
exercitarea dreptului de practică al 
acestora. 
 

 
Nemodificat 
 

7. La articolul 21, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice organizează 
atestarea tehnico-profesională a 
specialiştilor care desfăşoară activitate în 
construcţii - verificatori de proiecte, 
experţi tehnici, auditori energetici pentru 
clădiri - pe domenii/subdomenii de 
construcţii şi pe specialităţi pentru 
instalaţiile aferente construcţiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (2), 
corespunzător cerinţelor fundamentale, 
precum şi confirmarea periodică privind 
exercitarea dreptului de practică al 
acestora. 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
Se propune detalierea 
specialităţilor pentru 
instalaţiile aferente 
construcţiilor, aşa cum 
sunt prevăzute la art.2 
alin. (2). 
 
 
 
 

10. Art. 22   
Investitorii sunt persoane fizice sau 
juridice care finanţează şi realizează 
investiţii sau intervenţii la construcţiile 
existente în sensul legii şi au următoarele 
obligaţii principale referitoare la calitatea 
construcţiilor: 
... 
f) asigurarea recepţiei lucrărilor de 
construcţii la terminarea lucrărilor şi la 
expirarea perioadei de garanţie; 
... 
 

La art. 22,  lit. f) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
... 
 
 
 
 
 
f) efectuarea recepţiei la terminarea 
lucrărilor de construcţii, precum şi a 
recepţiei finale la expirarea perioadei de 
garanţie. Construcţia poate fi dată în 
folosinţă în condiţiile admiterii 
recepţiei la terminarea lucrărilor, 
preluării acesteia de către beneficiar 
şi obţinerii autorizaţiilor potrivit legii; 

8. La art. 22,  lit. f) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
... 
 
 
 
 
 
f) efectuarea recepţiei la terminarea 
lucrărilor de construcţii, precum şi a 
recepţiei finale la expirarea perioadei 
de garanţie;  
 
 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propune eliminarea 
tezei a doua de la litera f). 
  
Aceasta va fi prevăzută la 
art. 27, respectivele 
prevederi revin, ca 
obligaţii, proprietarilor 
construcţiilor. 
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11. Art. 25 

… 
C:\Users\simona.tarzioru\AppData\Lo
cal\My Documents\leggis\sintact 
4.0\cache\Legislatie\temp1311456\001
72812.HTML - #k) remedierea, pe 
propria cheltuială, a defectelor 
calitative apărute din vina sa, atât în 
perioada de execuţie, cât şi în perioada 
de garanţie stabilită potrivit legii; 
… 

La art. 25 după lit. k) se introduce o nouă 
literă, respectiv lit k1) cu următorul 
cuprins: 

 

 

k1) Perioada de garanţie se prevede în 
acordurile contractuale încheiate între 
părţi, în funcţie de categoriile de 
importanţă ale construcţiilor stabilite 
potrivit legii, şi va avea o durată 
minimă, după cum urmează: 
5 ani pentru construcţiile încadrate în 
categoriile de importanţă A şi B; 
3 ani pentru construcţiile încadrate în 
categoria de importanţă C; 
1 an pentru construcţiile încadrate în 
categoria  de importanţă D. 
Perioada de garanţie se prelungeşte cu 
perioada remedierii defectelor calitative 
constatate în această perioadă. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 

 
 
 
 
 
 
   
  Textul a fost preluat la 
art. 7 alin. (3), pentru 
raţiuni de tehnică 
legislativă. 

12. Art. 27 
Proprietarii construcţiilor au 
următoarele obligaţii principale: 
... 
 

______ 
 
 

Nemodificat 

 

 

 

_______ 

9. La articolul 27, după litera f) se 
introduce o nouă literă, litera g) cu 
următorul cuprins: 
... 
„g) darea în folosinţă a construcţiei 
după admiterea recepţiei la 
terminarea lucrărilor, preluarea 
acesteia şi obţinerea autorizaţiilor 
potrivit legii.” 
 

 
 
 
 
 
Se propune introducerea 
obligativităţii dării în 
folosinţă a construcţiei în 
condiţiile prevăzute de 
lege. 

13. Art. 28 
 
Administratorii şi utilizatorii 
construcţiilor au următoarele obligaţii 
principale: 
… 

La articolul 28, după lit. e) se introduce o 
nouă literă, lit. e1), cu următorul cuprins: 
... 
 
e1) sesizarea executantului în cazul 
apariţiei defectelor calitative în perioada 
de garanţie stabilită potrivit legii. 

10. La articolul 28, după lit. e) se 
introduce o nouă literă, lit. f), cu 
următorul cuprins: 
... 
 
f) sesizarea proprietarului în cazul 

Se propune această 
modificare deoarece 
relaţia contractuală 
privind execuţia 
construcţiei există între 
proprietarul construcţiei şi 
executant. 
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apariţiei defectelor calitative în perioada 
de garanţie stabilită potrivit legii. 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

Din raţiuni de tehnică 
legislativă, sugerăm 
înlocuirea propunerii de 
completare din e1) în f).   
 

14. Art. 36 
În sensul prezentei legi, constituie 
contravenţie următoarele fapte, dacă nu au 
fost săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii, să constituie infracţiuni, şi 
se sancţionează cu amendă, astfel: 
I. de la 10.000 lei la 20.000 lei: 

La art. 36, partea introductivă a 
punctului I se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
... 
 
 
I. de la 20.000 lei la 40.000 lei: 

 
11. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15. Art. 36   
În sensul prezentei legi,  constituie 
contravenţie următoarele fapte, dacă nu au 
fost săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii, să constituie infracţiuni şi se 
sancţionează cu amendă, astfel: 
I. De la 10.000 lei la 20.000 lei: 
a) executarea de modificări la construcţie 
ori demolarea acesteia cu încălcarea 
prevederilor referitoare la autorizarea şi 
executarea acesteia; 

 
Nemodificat 

12. La art. 36 punctul I, lit. a) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
... 
 
 
 
a) executarea unei construcţii noi, a unei 
intervenţii la o construcţie existentă, 
precum şi desfiinţarea acesteia cu 
încălcarea prevederilor referitoare la 
autorizarea şi executarea acesteia; 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

 
 
 
 
Având în vedere 
gravitatea faptelor 
săvârșite considerăm 
necesar să se aplice 
caracterul punitiv și 
asupra faptei constând în 
executarea unei 
construcții cu încălcarea 
prevederilor referitoare la 
autorizarea şi executarea 
acesteia. 
 

16.  
 

________ 

La art. 36 punctul I, după lit. i) se 
introduce o nouă literă, lit. i1) cu 
următorul cuprins: 
i1) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 
art. 22 lit. f) 

13. La art. 36 punctul I, după lit. i) se 
introduce o nouă literă, lit. j) cu următorul 
cuprins: 
j) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 
art. 22 lit. f) şi art. 27 lit. g); 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
Din raţiuni de tehnică 
legislativă, sugerăm 
înlocuirea propunerii de 
completare din i1) în j).   

17. Art. 36 
În sensul prezentei legi, constituie 
contravenţie următoarele fapte, dacă nu au 
fost săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii, să constituie infracţiuni, şi 
se sancţionează cu amendă, astfel: 

La art. 36, partea introductivă a 
punctului II se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
... 
 
 

 
 14. Nemodificat 
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... 
II. de la 5.000 lei la 10.000 lei: 

II. de la 10.000 lei la 20.000 lei: 
 

 
 

18.  
 

________ 

La art. 36 punctul II, după lit. j) se 
introduce o nouă literă, lit. j1) cu 
următorul cuprins: 
j1) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 
art. 22 lit. h) şi art. 28 lit. a); 
 
 

15. La art. 36 punctul II, după lit. j) se 
introduce o nouă literă, lit. k) cu 
următorul cuprins: 
k) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 
art. 22 lit. h) şi art. 28 lit. a) şi  c); 
 

 
 
Din raţiuni de tehnică 
legislativă, sugerăm 
înlocuirea propunerii de 
completare din j1) în k).   

19. Art. 36 
În sensul prezentei legi, constituie 
contravenţie următoarele fapte, dacă nu au 
fost săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii, să constituie infracţiuni, şi 
se sancţionează cu amendă, astfel: 
... 
III. de la 1.500 lei la 5.000 lei: 
. 
 

La art. 36, partea introductivă a 
punctului III se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
... 
 
 
III. de la 3.000 lei la 10.000 lei: 

 
 16. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20.  
 

_______ 

La art. 36 punctul III, după lit. i) se 
introduce o nouă literă, lit. i1) cu 
următorul cuprins: 
i1) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 
art. 22 lit. e). 

17. La art. 36 punctul III, după lit. i) se 
introduce o nouă literă, lit. j) cu următorul 
cuprins: 
j) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 
art. 22 lit. e). 

 
Din raţiuni de tehnică 
legislativă, sugerăm 
înlocuirea propunerii de 
completare din i1) în j) 
 
 

21. Art. 37 
 
(1) Odată cu aplicarea amenzii, de către 
persoanele cu atribuţii de control din 
cadrul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii – I.S.C.,  pentru contravenţiile 
prevăzute la art. 36, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice poate dispune prin ordin al 
ministrului, ca sancţiune complementară, 
suspendarea dreptului de practică al 
specialiştiilor atestaţi care desfăşoară 
activitate în construcţii, pentru o perioadă 
cuprinsă între 6 luni şi 12 luni, 
proporţional cu nivelul amenzii aplicate şi 
în funcţie de natura şi gravitatea faptei. 

 

Nemodificat 
18. Articolul 37 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 37. - (1) Odată cu aplicarea amenzii, 
de către persoanele cu atribuţii de control 
din cadrul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii – I.S.C.,  pentru contravenţiile 
prevăzute la art. 36, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice poate dispune prin ordin al 
ministrului, ca sancţiuni complementare, 
suspendarea certificatului de atestare 
tehnico-profesională specialiştilor care 
desfăşoară activitate în construcţii pentru 
o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 luni 
sau, după caz, anularea acestuia. 

Se propune această 
modificare având în 
vedere importanța 
exercitării de către 
specialiștii 
atestaţi/autorizați în 
construcții a  activității 
acestora raportat la 
gravitatea faptelor ce 
constituie contravenții în 
cazul nerespectării 
obligațiilor și 
răspunderilor acestora 
stabilite în conformitate 
cu prevederile legale și 
corelarea cu prevederile 
art. 5 alin. (3) din OG nr. 
2/2001 privind regimul 
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(2) Inspectoratul de Stat în Construcții – 
I.S.C. poate dispune ca sancţiune 
complementară, odată cu aplicarea 
amenzii pentru contravenţiile prevăzute la 
art. 36, suspendarea dreptului de 
practică al specialiştiilor autorizaţi care 
desfăşoară activitate în construcţii pentru 
o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 luni, 
proporțional cu nivelul amenzii aplicate şi 
în funcţie de natura şi gravitatea faptei,  
cu avizul prealabil al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

 (2) Inspectoratul de Stat în Construcții – 
I.S.C. poate dispune ca sancţiuni 
complementare, odată cu aplicarea 
amenzii pentru contravenţiile prevăzute la 
art. 36, suspendarea autorizaţiei 
specialiştilor care desfăşoară activitate în 
construcţii pentru o perioadă cuprinsă 
între 6 luni şi 12 luni  sau, după caz, 
anularea acesteia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Atunci când faptele săvârşite de 
către specialiştii atestaţi/autorizaţi 
care desfăşoară activitate în 
construcţii constituie infracţiuni 
potrivit art. 35, la cererea organelor 
de urmărire penală, se suspendă 
dreptul de practică până la 
finalizarea urmăririi penale sau, 
după caz, până la pronunţarea unei 
hotărâri judecătoreşti definitive. 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

juridic al contravențiilor. 
„ ART. 5 
... 
(3) Sancţiunile 
contravenţionale 
complementare sunt: 
... 
b) suspendarea sau 
anularea, după caz, a 
avizului, acordului sau a 
autorizaţiei de exercitare 
a unei activităţi;” 
Prin obținerea avizului 
prealabil al MDRAP se 
îngreunează activitatea și 
se poate depăși termenul 
de două luni prevăzut de 
OG nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al 
contravențiilor în care se 
poate comunica procesul - 
verbal de constatare și 
sancționare al 
contravențiilor pentru 
executarea sancțiunilor 
contravenționale dispuse. 
 
De asemenea, prin 
introducerea alin. (3) se 
propune, ca în cazul 
săvârşirii unei infracţiuni, 
posibilitatea suspendării 
activităţii specialiştilor 
atestaţi/autorizaţi la 
cererea organelor de 
urmărire penală, până la 
finalizarea urmăririi 
penale sau până la 
pronunţarea unei hotărâri 
judecătoreşti definitive 

22. Art. 38  
… 
(2) În condiţiile prezentei legi, 
contravenientul poate achita jumătate din 

 

Nemodificat 

 

19 Art. 38, alin. (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
... 
 (2) În condiţiile prezentei legi, 

Se propune posibilitatea 
achitării în termen de 48 
de ore a jumătate din 
cuantumul amenzii 
stabilite, deoarece agentul 
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minimul amenzii stabilite prin procesul-
verbal de contravenţie, în termen de 48 de 
ore de la data luării la cunoştinţă a 
sancţiunii contravenţionale. 

contravenientul poate achita jumătate din 
cuantumul amenzii stabilite prin 
procesul-verbal de contravenţie, în termen 
de 48 de ore de la data luării la cunoştinţă 
a sancţiunii contravenţionale. 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

constatator prin procesul-
verbal de contravenţie nu 
stabileşte un minim şi un 
maxim al amenzii, acesta 
stabileşte cuantumul 
amenzii prevăzute de lege 
între limitele minime şi 
maxime. 
 

23.  
 

________ 

 

_________ 
20. La articolul 38, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (3) cu următorul cuprins: 
... 
(3) În condiţiile prezentei legi, nu se 
aplică sancţiunea contravenţională 
„avertisment”. 

 
Se propune introducerea 
acestei prevederi având în 
vedere gravitatea faptelor 
prevăzute de lege ca şi 
contravenţii. 

24. Art. 39  
… 
 
(2) Dreptul de a aplica amenzile prevăzute 
la art. 36 se prescrie în termen de 3 ani de 
la data săvârşirii faptei. 

La articolul 39, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
… 
(2) Dreptul de a aplica amenzile prevăzute 
la art. 36 se prescrie în termen de 5 ani de 
la data recepţiei la terminarea lucrărilor 
de construcţii. 
 

21. Nemodificat  
Intrucât s-a modificat  
perioada de garanţie 
prevăzută în contractele 
încheiate între părţi. în 
funcţie de categoriile de 
importanţă ale 
construcţiilor stabilite 
potrivit legii, conf. art. 7 
alin.(3). 
 

25.  
 

_________ 

Art. II - Prezenta lege intră în vigoare la 30 
de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, cu excepţia 
măsurilor prevăzute la art. 9 lit. lit. l1) - l3), 
care intră în vigoare la 18 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

Art. II - Prezenta lege intră în vigoare la 
30 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
cu excepţia măsurilor prevăzute la art. 9 
lit. m), n) şi o), din Legea nr. 10/1995, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, astfel cum a fost 
modificată şi completată prin 
prezenta lege, care intră în vigoare la 18 
luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Respectarea normelor de 
tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor 
normative prevăzute în 
Legea 24/2000, precum şi 
alocarea perioadei de timp 
necesare pentru 
elaborarea regulamentelor 
în vederea respectării 
prevederilor art. 41 alin. 
(1) din Legea nr. 10, 
republicată. 
 

26.  
 

Art. III - Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 
privind calitatea în construcţii, republicată 

Art. III – Termenul prevăzut la art. 
IV din Legea nr. 177/2015 pentru 

 
Se propune prorogarea cu 
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___________ 
 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu 
modificările ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 

modificarea şi completarea Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 484/2015, se 
prorogă cu 5 luni. 
 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 
 

datorită complexităţii şi 
interdependenţei actelor 
normative subsecvente. 

27.  
____________ 

 

___________ 

Art. IV - Legea nr. 10 din 18 ianuarie 
1995 privind calitatea în construcţii, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 689 din 11 
septembrie 2015, cu modificările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

28.  
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 

 

 

 

 

 

 

___________ 

Art. V –  (1) Construcţiile executate 
cu autorizaţiile şi avizele prevăzute de 
dispoziţiile legale în vigoare, precum 
şi cele realizate în regim cutumiar, 
care nu sunt monumente istorice, 
situate în interiorul zonelor, declarate 
potrivit legii, zone cu statut de cetate 
medievală, sunt exceptate de la 
prevederile articolelor 611-615 din 
Legea 287/2009 privind Codul Civil, 
republicat, cu modificările ulterioare. 
 
 (2) Prin Regulamentul General de 
Urbanism, aprobat în condiţiile 
legii, se vor reglementa detaliile cu 
privire la situaţiile prevăzute la alin. 
(1), în termen de 30 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
 
 
Autor:Comisia pentru industrii şi servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

Ca urmare a regimului 
special pe care îl au 
construcţiile situate în 
zonele de cetate 
medievală, executate la 
limita de proprietate şi 
care, în consecinţă, nu pot 
respecta regimul 
distanţelor impuse prin 
articolele 611-615 din 
Legea 287/2009 privind 
Codul Civil, republicat, 
fapt care a generat 
nenumărate litigii în 
instanţă, chiar dacă aceste 
construcţii sunt executate 
potrivit prevederilor 
legale în vigoare,  
respectiv în baza 
autorizaţiilor de 
construire, cu avizul 
Ministerului Culturii şi cu 
celelalte avize prevăzute 
de lege, precum şi cele 
realizate în regim 
cutumiar. 
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