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REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 

Cuprins 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea reglementarii 

Actul 
normativ 

de 
aprobare 

Monitorul   Oficial nr. 

1. ORDONANTA GUVERNULUI nr. 20/1994 privind masuri 

pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, 

republicata  

Legea nr. 

82/1995 

806/2013 

Legea nr. 84/2015 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru 

reducerea riscului seismic al constructiilor existente  

  270/2015 

Legea nr. 282/2015 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcțiilor existente  

  863/2015 

LEGE nr. 223 din 31 iulie 2018 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri 

pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente  

  676/2018 

Legea nr. 170/2019 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru 

reducerea riscului seismic al constructiilor existente  

  815/2019 

2. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1364/2001 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului 

nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al 

constructiilor existente, republicata  

  100/2002 

HOTARARE nr.206 din 20 martie 2012 pentru modificarea si 

completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei 

Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea 

riscului seismic al constructiilor existente, republicata, 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001  

  220/2012 



HOTARARE nr.465 din 4 iunie 2014 pentru modificarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului 

nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al 

constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea 

Guvernului nr. 1.364/2001  

  436/2014 

3. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 51/2002 

privind masuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de 

reducere a riscului seismic al cladirilor de locuit multietajate, 

incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol 

public 

Legea nr. 

449/2002 

289/2002 

LEGEA nr. 449/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 51/2002 privind masuri pentru sustinerea si 

urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al cladirilor 

de locuit multietajate, incadrate in clasa I de risc seismic si 

care prezinta pericol public  

  504/2002 

4. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 226/2007 privind aprobarea 

Programului de actiuni pe anul 2007 pentru proiectarea si 

executia lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit 

multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa 

I de risc seismic si care prezinta pericol public  

  176/2007 

 


