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Cuprins 

 

Nr. crt.  Titlu 

Legislatie in vigoare 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata 2016  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevazut la 

art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea in constructii  

Ordonanta de urgenta nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul 
constructiilor  

LEGE nr. 97 din 7 mai 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea in constructii  

OG nr. 18/2019 - prorogarea termenului prevazut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii  

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in 
constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii 

LEGE nr.155 din 2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a 

gazelor naturale nr. 123/2012 si privind modificarea si completarea altor acte normative  

LEGE nr. 204 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

10/1995 privind calitatea in constructii  

2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificari si 
completari  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Legea nr. 119/2005 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 122/2004 
pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii 

Legea nr. 52/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Legea nr. 376/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Legea nr. 117/2007 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Legea nr. 101/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 214/2008 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii  



Legea nr. 269/2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Legea nr. 125/2012 privind aprobarea Ordonentei Guvernului nr. 6/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera  

Legea nr.133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2010 

privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996  

Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice  

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.  

Legea nr. 81/2013 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 85/2011 

pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Legea nr.127/2013 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 121/2011 

pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Legea nr. 255/2013  pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind 

dispozitii procesual penale.  

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Legea nr. 82/2014  pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii.   

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea si completarea unor 

acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare  

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 7/2016 privind unele masuri pentru accelerarea 
implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport, precum si pentru 
modificarea si completarea unor acte normative  

Legea nr. 53/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Legea nr.148/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de construcitii  

Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii 

electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii 

retelelor de comunicatii electronice  

Legea nr. 197/2016 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 22/2014 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii  

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a 

implementarii proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul 

transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative  

Legea nr. 241/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2016 

privind unele masuri pentru accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura 

transeuropeana de transport, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 

normative  



Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Ordonanta de urgenta nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) si d) din Legea 

nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Legea nr. 147/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Legea nr. 273/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2017 

pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii  

Ordonanta de urgenta nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul 
constructiilor  

Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului  

Legea nr. 117/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii  

LEGE nr.121/2020 pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

LEGE nr.149/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de constructii  

LEGE nr. 171/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991  

Ordinul nr. 1867/2010 pentru modificarea si completarea normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991  

Ordinul nr. 3451/2013 pentru modificarea si completarea normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991  

Ordinul nr. 374/2014 pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Ordinul nr. 3454/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

3. 

  

  

      

Ordonanta Guvernului 20/2010  privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a 

legislatiei uniunii europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor  

Ordonanta Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonantei Guvernului nr. 20/2010  

Legea nr.50/2015 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea 
unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza 
conditiile de comercializare a produselor  

Legea nr. 55/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2012 pentru 
modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru 
aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de 
comercializare a produselor 



4. Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea 

produselor pentru constructii  

5. Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea 

in constructii  

Hotararea Guvernului nr. 675/2002 privind modificarea si completarea Hotararii 
Guvernului nr. 766/1997  

Hotararea Guvernului nr. 1231/2008 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 
766/1997  

6. Hotararea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 

privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii 

aferente acestora  

7. Hotararea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al 

calitatii in constructii 

8. Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si 

expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor  

9. Ordinul nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de 

proiecte si a expertilor tehnici in constructii  

10. Ordinul nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Regulament privind 

atestarea auditorilor energetici pentru cladiri"  

ORDIN nr. 996 din 2016 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si 

administratiei publice, pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice 

"Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri", aprobata prin Ordinul 

ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.237/2010  

11. REGULAMENT privind receptia constructiilor din domeniul infrastructurii rutiere si 

feroviare de interes national  

12. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismull  

Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si  completarea Legii nr. 350/2001  

Ordonanta nr. 18/2007 pentru modificarea Legii nr. 350/2001  

Legea nr. 168/2007 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2007 pentru 
modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul  

Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul 

Legea nr. 242/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 350/2001  

Legea nr. 345/2009 pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001  

Oodonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevazut 

la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 350/2001  



Legea nr. 162/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul  

Legea nr. 221/2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001  

Legea nr.219/2012 pentru modificarea Legii 350/2001  

Ordonanta de urgenta a Guvernului 85/2012 pentru modificarea Legii 350/2001  

Legea nr.190/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2011 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001  

Legea nr. 229/2013 pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001  

Legea nr. 302/2015 pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul  

Legea nr. 303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul si a art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul  

Legea nr. 324/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2016 privind unele masuri pentru accelerarea 

implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative  

Legea nr. 197/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2014 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

Oodonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2017 privind unele masuri in vederea 

accelerarii implementarii proiectelor de infrastructura de transport de interes national, 

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si 

utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru 

obiectivul „Cooperare Teritoriala Europeana“, precum si pentru modificarea si 

completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri 

fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative  

Ordonanta de urgenta nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene  

LEGE nr.151 din 2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism  

Ordinul nr. 3494/2020 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare 

si actualizare a documentatiilor de urbanism 



13. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea si completarea unor 
acte normative privind taxe si tarife cu caracter nefiscal  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor 

acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva 

incendiilor  

Legea nr. 170/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 
pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului 
situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor  

Ordonanta Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin. 

(41) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor  

Legea nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2016 pentru 

prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind 

apararea impotriva incendiilor 

Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva 

incendiilor  

14. Legea locuintei nr. 114/1996, republicata 1997   

Lege nr. 145 din 1999 pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor masuri cu 

caracter fiscal si imbunatatirea realizarii si colectarii veniturilor statului  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2000 pentru modificarea si completarea Legii 

locuintei nr. 114/1996  

Ordonanta Guvernului nr. 76 din 30 august 2001 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor 

lucrari publice si constructii de locuinte  

Hotararea Guvernului nr. 496/2004 privind aprobarea normelor pentru stabilirea 

cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2004 categoriilor 

de persoane prevazute la art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor masuri de 

reorganizare a casei de economii si consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea privatizarii  

Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de 

proprietari  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuintei nr. 

114/1996  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 210/2008, pentru completarea Legii locuintei nr. 

114/1996  

Legea nr. 170/2010 pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996  

Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind codul civil.  



Legea nr. 227/2015 privind codul civil  

Legea nr. 143/2017 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996  

15. Hotararea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si 

amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu  

16. Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de 

securitate si/sau de sanatate la locul de munca  

Hotararea Guvernului nr. 359/2015 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca  

17. Ordinul nr. 1583 din 2008 privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control 
si evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de limitare a propagarii fumului 
in caz de incendiu  

18. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva 
incendiilor  

19. Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si 

autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila  

20. 

  

Ordinul nr. 1822/2004 pentru aprobarea regulamentului privind clasificarea si incadrarea 

produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc  

Ordinul nr. 133/2006 pentru modificarea si completarea regulamentului privind 

clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de 

comportare la foc 

Ordinul nr. 269/2008 pentru modificarea si completarea regulamentului privind 
clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de 
comportare la foc 

21. Ordinul nr. 21/n/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind elaborarea si 

aprobarea regulamentelor locale de urbanism"  

22. Legea apelor nr. 107/1996  

Hotararea Guvernului nr. 948/1999 privind actualizarea limitelor amenzilor 

contraventionale prevazute in Legea apelor nr. 107/1996  

Legea nr. 404/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 

privind infiintarea Administratiei Nationale Apele Romane  

Legea nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996  

Legea nr. 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996  

Oodonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea Legii 
apelor nr. 107/1996  

Ordinul nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de 

securitate la incendiu  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Legii 
apelor nr. 107/1996  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului de 

carbon  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative 

in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul 

din sectorul bugetar  

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal  



Oodonanta de urgenta a Guvernului nr.69/2013 pentru modificarea si completarea Legii 

apelor nr. 107/1996  

Legea nr. 153/2014 pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996  

Legea nr. 196/2015 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea si completarea Legii 

apelor nr. 107/1996  

23.  

  

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata 

2002  

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal  

Legea nr. 255/2013 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 244/2000  

24. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea in siguranta a 

acumularilor cu folosinta piscicola, de agrement sau de interes local, din categoriile C si 

D 

Legea nr. 13/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2005 

privind exploatarea in siguranta a acumularilor cu folosinta piscicola, de agrement sau 

locala, din categoriile de importanta C si D  

25. Legea sigurantei digurilor nr. 259/2010, republicata 2014  

26. Legea nr.277/2007privind cerintele minime de siguranta pentru tunelurile situate pe 
sectiunile nationale ale Retelei rutiere transeuropene  

27. Ordinul nr. 290 din 2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor 

destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a 

infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul  

Ordinul nr. 2.068/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 

290/2000  

28. Ordonanta de urgenta nr. 140/2020 pentru stabilirea unor masuri privind utilizarea 

inscrisurilor in forma electronica in domeniile constructii, arhitectura si urbanism  

29.  ORDIN nr. 3.363 din 1 iulie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, 

programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor 

tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, precum si pentru aprobarea 

cuantumului indemnizatiei de participare a membrilor in comitetele tehnice de specialitate 

si in comitetul tehnic de coordonare generala 

ORDIN nr. 430 din 31 martie 2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului 

lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 3.363/2020 pentru aprobarea 

Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si 

valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, 

precum si pentru aprobarea cuantumului indemnizatiei de participare a membrilor in 

comitetele tehnice de specialitate si in comitetul tehnic de coordonare generala 

 


