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AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR IN CONSTRUCTII, RECEPTIA 
LUCRARILOR 

 SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

Cuprins 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea reglementarii Actul normativ de aprobare 
Monitorul   
Oficial nr. 

               SECTIUNEA I – AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII 

1. 

  

LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii, republicata  

  933/2004 

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 1152/2004 

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  

  412/2005 

LEGEA nr. 52/2006 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii  

  238/2006 

LEGEA nr. 376/2006 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii  

  846/2006 

LEGEA nr. 117/2007 pentru modificarea art.11, alin. 1, 

lit.b din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii  

  303/2007 

LEGEA nr. 101/2008 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii  

  371/2008 



ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 

214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

50/1991  

  847/2008 

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  

  493/2009 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 85/2011 pentru 

modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii  

  716/2011 

LEGE nr. 269/2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 

din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii  

  870/2011 

LEGE nr. 125/2012 privind aprobarea Ordonantei 

Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera  

 

 

  486/2012 

LEGE 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  

  506/2012 

LEGE nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor 

de comunicatii electronice  

  680/2012 

LEGE nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal  

  757/2012 

LEGE 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  

  199/2013 

LEGE nr. 127/2013 privind aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative  

 

 

  246/2013 

LEGE nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru 

  515/2013 



modificarea si completarea unor acte normative care 

cuprind dispozitii procesual penale  

ORDONANTA DE URGENTA nr. 22/2014 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

 

 

  353/2014 

LEGE nr. 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea 

nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii  

  469/2014 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 41/2015 pentru 

modificarea si completarea unor acte normative, precum 

si pentru reglementarea unor masuri bugetare  

 

 

  733/2015 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 7/2016 privind unele 

masuri pentru accelerarea implementarii proiectelor de 

infrastructura transeuropeana de transport, precum si 

pentru modificarea si completarea unor acte normative  

  204/2016 

LEGE nr. 53/2016 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii  

  245/2016 

LEGE nr. 148/2016 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii  

 

 

  534/2016 

LEGE 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  

  559/2016 

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  

  841/2016 

Ordonanta de urgenta nr. 83/2016 privind unele masuri 

de eficientizare a implementarii proiectelor de 

infrastructura de transport, unele masuri in domeniul 

  964/2016 



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  

  974/2016 

Ordonanta de urgenta nr.100/2016 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii  

  1052/2016 

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  

  440/2017 

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  

  1035/2017 

Ordonanta de urgenta nr. 84/2018 pentru completarea 

unor acte normative din domeniul constructiilor 

  795/2018 

Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului  

  1043/2018 

Legea nr. 117/2019 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii  

  509/2019 

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii  

  873/2019 

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  

  8/2020 



LEGE nr.121/2020 pentru modificarea art. 11 alin. (3) din 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii  

  658/2020 

LEGE nr.149/2020 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de constructii  

  610/2020 

LEGE nr. 171/2020 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii  

  730/220 

Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991  

  797/2009 

Ordinul nr. 1867/2010 pentru modificarea si completarea 

normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991  

  534/2010 

Ordinul nr. 3451/2013 pentru modificarea si completarea 

normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991  

  795/2013 

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 

  194/2014 

Ordinul nr. 3454/2019 pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

  4/2020 

2. ORDINUL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

M.D.R.L. 797 si 

797bis/200

9 

ORDINUL nr. 1867/2010 pentru modificarea si 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii 
regionale si locuintei nr. 839/2009  

M.D.R.T. 1867/2010 

ORDIN nr. 3.451/2013 al viceprim-ministrului, ministrul 

dezvoltarii regionale si administratiei publice, pentru 

modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului 

dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009  

  795/2013 

ORDIN nr. 374/2014 al viceprim-ministrului, ministrul 

dezvoltarii regionale si administratiei publice, pentru 

  194/2014 



modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului 

dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009  

Ordinul nr. 3454/2019 pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si 

locuintei nr. 839/2009  

  4/2020 

3. LEGE nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de 

utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 

interes national, judetean si local  

  853/2010 

LEGE nr. 90/2011 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de 

utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 

interes national, judetean si local  

  407/2011 

LEGE nr. 205/2011 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de 

utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 

interes national, judetean si local  

  813/2011 

LEGE nr. 71/2013 pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor 

masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice 

centrale si pentru modificarea unor acte normative  

  171/2013 

LEGE nr. 220/2013 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de 

utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 

interes national, judetean si local  

  408/2013 

Legea nr. 229/2013 pentru completarea art. 13 din Legea 

nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de 

utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 

interes national, judetean si local  

  438/2013 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 86/2014 privind 

stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul 

administratiei publice centrale si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative  

  920/2014 

LEGE nr. 174/2015 pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor 

  475/2015 



masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice 

centrale  

Ordonanta de urgenta nr. 55/2016 privind reorganizarea 

Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale 

din Romania - S.A. si infiintarea Companiei Nationale de 

Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si 

completarea unor acte normative  

  758/2016 

4. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare si continutul- cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice  

  48/2008 

Hotararea nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea 

art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice  

    

5. LEGEA nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si 

autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii 

Negre  

  711/2001 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 32/2006 pentru 

modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele 

masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona 

de coasta a Marii Negre  

Legea nr. 493/2006 650/2006 

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 

81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 

privind unele masuri de protectie si autorizare a 

constructiilor in zona de coasta a Marii Negre  

  451/2009 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 38/2011 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 597/2001 privind 

unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in 

zona de coasta a Marii Negre 

  290/2011 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 21/2014 pentru 

modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele 

masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona 

de coasta a Marii Negre  

  339/2014 



6. LEGEA nr. 280/2003 pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodarirea 

integrata a zonei costiere (extras)  

  454/2003 

7. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 

54/2003 privind interzicerea realizarii de cladiri pe 

suprafetele din fondul forestier national afectate de 

incendii  

Legea nr. 38/2004 457/2003 

LEGEA nr. 38/2004 pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea 

realizarii de cladiri pe suprafetele din fondul forestier 

national afectate de incendii  

  237/2004 

8. ORDINUL nr. 63/N/1998 privind obligatia afisarii la loc 

vizibil a panoului de identificare a investitiei 

M.L.P.A.T. 345/1998 

ORDIN nr. 839/2009 al ministrului dezvoltarii regionale si 

locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii  

  797/2009 

9. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 445/2009 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private 
asupra mediului  

  481/2009 

HOTARARE nr. 17/2012 pentru modificarea si 
completarea Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private 
asupra mediului  

  48/2012 

10. ORDINUL nr. 1.026/2009 privind aprobarea conditiilor de 

elaborare a raportului de mediu, raportului privind 

impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului 

de amplasament, raportului de securitate si studiului de 

evaluare adecvata  

  562/2009 

11. ORDINUL nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor 
de reglementare sanitara pentru proiectele de 
amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea 
obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea 
de sanatate a populatiei  

M.S. 603/1.09.2

009 

ORDIN nr. 251/2012 al ministrului sanatatii pentru 

modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii 

nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de 

reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, 

amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor 

ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate 

a populatiei  

M.S. 196/2012 



ORDIN nr.1.185/2012 al ministrului sanatatii pentru 

modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii 

nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de 

reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, 

amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor 

ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate 

a populatiei  

M.S. 795/2012 

Ordinul nr. 677/2015 pentru modificarea si completarea 

Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.030/2009 privind 

aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru 

proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru 

functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc 

pentru starea de sanatate a populatiei  

M.S. 348/2015 

Ordinul nr. 146/2017 pentru modificarea și completarea 

Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind 

aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru 

proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru 

funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc 

pentru starea de sănătate a populației  

M.S. 129/2017 

12.. HOTARARE nr. 150/2010 pentru infiintarea, organizarea 
si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare 
Lucrari Publice de Interes National si Locuinte  

  157/2010 

HOTARARE nr. 364/30 aprilie 2014 privind 

completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 

150/2010 pentru infiintarea, organizarea si 

functionarea Consiliului Interministerial de Avizare 

Lucrari Publice de Interes National si Locuinte  

  341/2014 

HOTARARE nr. 416/2015 privind modificarea si 
completarea Hotararii Guvernului nr. 150/2010 pentru 
infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului 
Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes 
National si Locuinte  

  414/2016 

HOTARARE nr. 243/2016 privind modificarea si 
completarea Hotararii Guvernului nr. 150/2010 pentru 
infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului 
Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes 
National si Locuinte  

  282/2016 

Hotararea nr. 256/2017 privind modificarea si 

completarea Hotararii Guvernului nr. 150/2010 pentru 

infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului 

Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes 

National si Locuinte  

  330/2017 



13. 

REGULAMENT privind receptia constructiilor din 

domeniul infrastructurii rutiere si feroviare de interes 

national  

    

14. 

Ordonanta de urgenta nr. 140/2020 pentru stabilirea unor 

masuri privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica 

in domeniile constructii, arhitectura si urbanism  

  767/2020 

               SECTIUNEA a II-a – AVIZE SI ACORDURI SPECIFICE NECESARE PENTRU EMITEREA 

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 

1. 

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 

195/2005 privind protectia mediului (extras)  

Legea nr. 265/2006 
1196/2005 

LEGEA nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia 

mediului (extras)  

  

586/2006 

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 
164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia 
mediului (extras)  

  

808/2008 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 58/2012 privind 

modificarea unor acte normative din domeniul protectiei 

mediului si padurilor  

  

706/2012 

LEGE nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

195/2005 privind protectia mediului  

  

438/2012 

2. 
ORDINUL nr. 1338/2008 privind procedura de emitere a 

avizului Natura 2000  

M.M.D.D. 
738/2008 

3. 

LEGEA nr. 107/1996 (a) apelor (extras)  

  244/1996 

LEGEA nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea 

Legii apelor nr. 107/1996 (extras) 

  
584/2004 

Legea nr. 112/2006 pentru modificarea si completarea 

Legii apelor nr. 107/1996  

  
413/2006 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 3/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996  

 

  
114/2010 



LEGE nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal  

  
757/2012 

LEGE nr.153/2014 pentru completarea art. 50 din Legea 

apelor nr. 107/1996  

 

 

  

881/2014 

Ordonanta de urgenta nr. 78/2017 pentru modificarea si 

completarea Legii apelor nr. 107/1996  

  
  

4. 

ORDINUL nr. 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a 

competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de 

gospodarire a apelor (extras)  

M.M.G.A. 

661/2006 

5. 

ORDINUL nr. 15/2006 pentru aprobarea Procedurii de 

suspendare temporara a autorizatiei de gospodarire a 

apelor si a Procedurii de modificare sau de retragere a 

avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor (extras)  

M.M.G.A. 

108/2006 

6. 

LEGEA nr. 400/2005 privind aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale 

"Apele Romane" (extras)  

  

19/2006 

7. 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 930/2005 pentru 

aprobarea Normelor speciale privind caracterul si 

marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica 

(extras) 

  

800/2005 

8. 

LEGEA nr. 307/2006 privind apararea impotriva 

incendiilor (extras)  

  
633/2006 

Ordonanta de urgenta nr. 70/2009 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative privind taxe si tarife cu 

caracter nefiscal 

  

444/2009 

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  

  

481/2015 

Ordonanta de urgenta nr. 52/2015 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea 

impotriva incendiilor  

  

828/2015 



Hotararea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de 

constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau 

autorizarii privind securitatea la incendiu  

  

628/2016 

9. 
LEGEA nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 

2008 (extras)  

  
554/2008 

10. 

Hotararea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de 

constructii la care este obligatorie realizarea 

adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care 

se amenajeaza puncte de comanda de protectie civila  

  

955/2016 

11. 

ORDINUL nr. 371/2002 pentru aprobarea normativelor si 

prescriptiilor tehnice specifice zonelor de protectie si 

zonelor de siguranta aferente Sistemului national de 

transport prin conducte al produselor petroliere (extras)  

M.I.R. 

828/2002 

12. 

ORDINUL nr. 47/1203/509/2003 pentru aprobarea 

Procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii 

executarii constructiilor amplasate in vecinatatea 

obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale 

(extras) 

M.E.C. M.T.C.T. M.A.I. 

611/2003 

13. 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 29/1997 privind Codul 

aerian, republicata 2001 (extras)  

Legea nr. 130/2000 
45/2001 

LEGEA nr. 399/2005 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian 

(extras) 

  

22/2006 

14. 

LEGEA nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, republicata 2006 (extras)  

  
938/2006 

LEGE 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  

 

 

  

493/2009 

ORDONANTA DE URGENTA nr.43/2010 pentru 

modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau 

simplificarii administrative a unor 

autorizatii/avize/proceduri ca urmare a masurilor 

asumate de Guvernul Romaniei in cadrul Planului de 

simplificare aferent Memorandumului de intelegere dintre 

Comunitatea Europeana si Romania, semnat la 

Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009  

  

316/2010 



LEGE nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal  

  
757/2012 

ORDONANTA nr.10/2016 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice  

  

68/2016 

Legea nr. 248/2016 privind aprobarea Ordonantei 

Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice  

  

983/2016 

15. 

Ordonanta nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de 

protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista 

patrimoniului mondial  

  

45/2000 

LEGEA nr. 564/2001 pentru aprobarea Ordonantei 

Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de 

protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista 

patrimoniului mondial (extras) 

  

695/2001 

16. 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 43/2000 privind 

protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes national, republicata 2006 

(extras) 

  

951/2006 

ORDONANTA GUVERNULUI nr.13/2007 pentru 

completarea art.5 din Ordonanta Guvernului nr.43/2000 

privind protectia patrimoniului arheologic si declararea 

unor situri arheologice ca zone de interes national, 

republicata  

Legea nr. 208/2007 

81/2007 

17. 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 31/1996 pentru aprobarea 

Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism 

privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice 

privind constructii din domeniul turismului (extras)  

  

22/1996 

18. 

ORDINUL nr. 34/N/M.30/3422/4221/1995 pentru 

aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor 

de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a 

documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii 

constructiilor  

M.L.P.A.T.      

M.A.N.        M.I.             S.R.I. 
283/1995 

19. 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 62/1996 privind 

aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare, 

precum si a criteriilor de realizare a acestora, pentru care 

este obligatoriu avizul Statului Major General  

  

32/1996 



HOTARARE nr. 119 din 2015 pentru modificarea si 
completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 62/1996 
privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de 
dezvoltare, precum si a criteriilor de realizare a acestora, 
pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General  

  

148/2015 

20. 

ORDINUL nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, 

instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe 

poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere  

M.T. 

15/1998 

ORDINUL nr. 118/2002 pentru modificarea pct. 3.4.15 

din Normele tehnice privind proiectarea si amplasarea 

constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona 

drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, 

aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 

571/1997  

M.L.P.T.L. 

  123/2002 

  

21. 

Normele tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a 

stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane 

si rurale  

M.T. 

951/206 

22. 

ORDINULnr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de 

emitere a autorizatiei integrate de mediu (extras) 

M.A.P.A.M. 
800/2003 

ORDINUL nr. 1158/2005 pentru modificarea si 

completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, 

padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 pentru 

aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate 

de mediu (extras) 

M.M.G.A. 

1091/2005 

ORDIN nr. 3.970 din 2012 al ministrului 
mediului si padurilor pentru modificarea si 
completarea Procedurii de emitere a 
autorizatiei integrate de mediu, aprobata prin 
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor 
si mediului nr. 818/2003  

  

858/2012 

23. 

ORDINUL nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic 

general pentru aplicarea procedurii de emitere a 

autorizatiei integrate de mediu  

M.A.P.A.M. 

43/2004 

24. 

ORDINUL nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de 

emitere a autorizatiei de mediu (extras)  

M.M.D.D. 
808/2007 

ORDIN nr. 1.298 din 2011 al ministrului mediului si padurilor 

pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de 

  
316/2011 



mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si 

dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007  

ORDIN nr. 3.839 din 2012 al ministrului mediului si 
padurilor pentru modificarea si completarea Procedurii de 
emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul 
ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007  

  

795/2012 

Ordinul nr. 1.078/2017 privind modificarea Procedurii de 

emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul 

ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007, 

precum si pentru completarea Metodologiei de atribuire 

in administrare si custodie a ariilor naturale protejate, 

aprobata prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor 

climatice nr. 1.052/2014  

  

630/2017 

SECTIUNEA a III-a – RECEPTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A 

OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

1. 

Hotararea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii 

Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea 

"Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente acestora"  

  

406/2017 

2. 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 573/2002 pentru 

aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii 

comerciantilor (extras) 

  

414/2002 

3. 
ORDINUL nr. 38/N/2000 privind obligatia de marcare a 

constructiilor cu placute de identificare  

M.L.P.A.T. 
297/2000 

4. 

ORDINUL nr. 486/500/2007 pentru aprobarea Procedurii 

privind emiterea acordulConstructii – I.S.C. pentru 

interventiile in timp asupra constructiilor existente  

M.D.L.P.L. I.S.C. 543/2007 

  

ORDINUL nr. 1299/1620/2008 pentru modificarea 

Procedurii privind emiterea acordului de catre I.S.C. 

pentru interventii asupra constructiilor existente aprobata 

prin Ordinul nr. 486/500/2007  

M.D.L.P.L. I.S.C. 
718/2008 

  

SECTIUNEA a IV-a – CONDITII CONTRACTUALE GENERALE SI SPECIALE LA INCHEIEREA 

CONTRACTELOR DE LUCRARI 

1. LEGE nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice (extras)  

  
390/2016 



Ordonanta de urgenta nr. 107/2017 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative cu impact in domeniul 

achizitiilor publice  

  

1022/2017 

 


