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Cuprins 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea reglementarii 
Monitorul   Oficial 

nr. 

1. LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 
republicata cu modificari si completari  

 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  

 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 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii  

 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  

ORDONANŢA DE URGENŢA nr.85 din 2011 pentru modificarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii  

 716/2011  

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

870/2011 

Legea 125/2012 privind aprobarea OG 6/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera  

486/2012 

Legea Nr.133 din 18.07.2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a 
Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicitaţii imobiliare nr. 7/1996  

  506/2012 



Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice  

680/2012 

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

 286/2009  

LEGE nr. 81 din 5 aprilie 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  

Legea Nr.127 din 26.04.2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului 
nr. 121/2011 pentru modificarea  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de construcţii  

 249/2013  

Legea 255/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative care 
cuprind dispozitii procesual penale  

515/2013 

Ordonanta de urgenta nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

353/2014 

Legea 82/2014 pentru modificarea Legii 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 din 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 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

 245/2016  

LEGE nr.148 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de construcitii  

 534/2016  

LEGE nr. 159 din 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 transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative  

964/2016 

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  

491/2017 

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 si 
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 

LEGE nr.7 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

8/2020 

LEGE nr.121 din 10 iulie 2020 pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

658/2020 

LEGE nr.149 din 23 iulie 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

610/2020 

LEGE nr. 171 din 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

730/220 

LEGE nr. 303 din 16 decembrie 2021 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

1198/2021 

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. LEGEA nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata 2016  765/2016 

Ordonanta de urgenta 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  

171/2018 

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

795/2018 

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

359/2019 

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  

694/2019 

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  

  

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  

665/2020 

LEGE nr. 204 din 18 septembrie 2020 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii  

858/2020 

LEGE nr. 190 din 8 iulie 2021 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 
18/2019 privind prorogarea termenului prevazut la art. II din Legea nr. 163/2016 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in 
constructii  

681/2021 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 26 din 18 martie 2022 pentru modificarea si 
completarea unor acte normative in domeniul investitiilor publice  

272/2022 



3. 
LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, cu modificari si 
completari  

720/2015 

Ordonanta de urgenta nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri 
fiscal-bugetare  

923/2015 

ORDONANŢA DE URGENTA nr.35 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si 
a publicitatii imobiliare nr. 7/1996  

489/2016 

LEGE nr. 243 din 2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996  

975/2016 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 98 din 2016  pentru modificarea si 
completarea unor acte normative  

1030/2016 

Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind 
unele masuri pentru finalizarea activitatilor cuprinse in contractele incheiate in 
cadrul Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru 
Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma 
sistemului judiciar, emnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea 
nr. 205/2006, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative  

399/2017 

ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 90 din 2017 privind unele masuri fiscal-
bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 
termene  

973/2017 

Ordonanta de urgenta nr. 31/2018 privind modificarea si completarea Legii 
cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996  

253/2018 

LEGE Nr. 185/2018 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a 
publicitatii imobiliare nr. 7/1996  

638/2018 

Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a 
publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea si completarea 
altor acte normative  

392/2019 

Legea nr. 251/2019 pentru modificarea Legii cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996  

1044/2019 

Ordonanta de urgenta nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului si a 
publicitatii imobiliare nr. 7/1996  

381/2020 

Legea nr. 192/2020 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a 
publicitatii imobiliare nr. 7/1996  

767/2020 



LEGE nr. 264 din 5 noiembrie 2021 pentru modificarea si completarea Legii 
cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996  

1065/2021 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele 
masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea 
si completarea unor acte normative  

1202/2021 

4. LEGEA nr. 114/1996, legea locuintei republicata, cu modficari si completari   145/1997  

LEGE nr. 145 din 1999 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 
114/1996  

 439/1999  

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 127 din  1999 privind instituirea unor masuri 
cu caracter fiscal si imbunatatirea realizarii si colectarii veniturilor statului  

 455/1999  

Ordonanţa de urgenţa nr. 22/2000  pentru modificarea şi completarea Legii 
locuinţei nr. 114/1996  

 114/1996  

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

 490/2007  

OUG nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996   358/2008  

OUG nr. 210/2008, pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996  835/2008 

Legea nr. 170/2010  pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996   507/2010  

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

 409/2011  

Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal   688/2015  

Legea nr. 143/2017 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996  461/2017 

LEGE nr. 45 din 8 martie 2022pentru modificarea și completarea unor acte 
normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe 
gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  

237/2022 

5. 
Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, 
republicata 2014  

470/2014 

Ordonanta nr. 12/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 
privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect  

68/2016 

Legea nr. 43/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2016 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea 
profesiei de arhitect  

226/2017 



LEGE nr. 267 din 25 noiembrie 2020pentru completarea Legii nr. 184/2001 
privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect  

1133/2020 

6. LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificari si 
completari  

373/2001 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului  

773/2004 

Legea nr. 464/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2004 pentru 
completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul  

1050/2004 

LEGEA nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

606/2006 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 18 din 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 
51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului  

81/2007 

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  

406/2007 

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

628/2008 

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

460/2009 

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

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

460/2009 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

778/2009 

LEGEA nr. 162/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

 503/2011  

LEGEA nr. 221/2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  

503/2011 

LEGE nr. 219 din 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor în subordinea 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea 
unor acte normative  

789/2012 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 2012 pentru modificarea alin. (13) al 
art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

845/2012 



Legea Nr. 190 din 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul  

 418/2013  

LEGE nr. 229 din 2013 pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

 438/2013  

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

 898/2015  

LEGE nr. 303 din 2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului  

898/2015 

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

937/2015 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 7 din 2016 privind unele masuri pentru 
accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de 
transport, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative  

204/2016 

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. 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  

1052/2016 

ORDONANTA DE URGENTA nr.49 din 30 iunie 2017 privind unele masuri în 
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  

507/2017 

Ordonanta de urgenta nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene  

520/2018 

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

623/2019 

Ordonanta de urgenta nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul  

646/2021 

Legea nr. 13/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul  

25/2022 



Legea nr. 45/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative si 
pentru stabilirea unor masuri financiare in domeniul unor programe gestionate 
de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei  

237/2022 

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

199/2016 

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  

656/2020 

7. 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. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de 
noroc  

  

Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, 
rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International  

  

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 

Ordonanta de urgenta nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor institutii aflate în 
subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si pentru 
reducerea unor cheltuieli  

  

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

757/2012 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal    

ORDONANTA nr.10/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice  

68/2016 

Legea nr. 109/2016 pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice  

  



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 

Legea 209 /2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal  

875/2017 

LEGE nr. 105 din 2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicitaţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative  

392/2019 

8. Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata 
23.09.2020  

868/2020 

9. 
Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica  

574/2014 

Legea nr. 160/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2014 privind 
eficienta energetica  

562/2016 

Ordonanta de urgenta nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru 
modificarea si completarea unor acte normative  

11/2020 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 184 din 22 octombrie 2020 pentru modificarea 
si completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica  

1019/2020 

LEGE nr. 196 din 12 iulie 2021 pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea 
nr. 121/2014 privind eficienta energetica  

693/2021 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 184 din 22 octombrie 2020 pentru modificarea 
si completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica  

1019/2020 

LEGE nr. 196 din 12 iulie 2021 pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea 
nr. 121/2014 privind eficienta energetica  

693/2021 

LEGE nr. 314 din 28 decembrie 2021 privind aprobarea Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr. 184/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2014 
privind eficienta energetica  

1240/2021 

10. ORDONANTA GUVERNULUI nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea 
riscului seismic al constructiilor existente, republicata  

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 si completarea Ordonanței Guvernului 
nr. 20/1994 privind masuri 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 

LEGE nr. 37 din 3 martie 2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al 
constructiilor existente  

216/2022 

11. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism, republicata  

856/2002 

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 273/2010 pentru modificarea Normelor metodologice 
privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale 
localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism, prevazute in anexa nr. 2 la 
Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism 

242/2010 

Hotararea Nr.490 din 11.05.2011 privind completarea Regulamentului general 
de urbanism, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 525/1996  

361/2011 

Hotararea nr. 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de 
urbanism, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 525/1996  

965/2014 

12. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente 
privind calitatea in constructii  

352/1997 

Regulamentul privind activitatea de metrologie in constructii    

Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii    

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1231/2008 privind modificarea Hotararii 
Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in 
constructii  

691/2008 

REGULAMENT privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor    

Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si 
postutilizarea constructiilor  

  



Regulamentul privind agrementul tehnic in constructii    

Hotararea nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea 
produselor pentru constructii  

752/2017 

  Hotararea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de 
stat al calitatii in constructii  

594/2018 

13. ORDINUL nr. 13/N/1999 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic general", 
indicativ GP 038/1999  

187/1999 

14. ORDINUL nr. 176/N/2000  pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic 
zonal"  Indicativ GM 010/2000  

399/2000 

15. ORDINUL nr. 37/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic de detaliu", 
Indicativ: GM 009/2000 

345/2000 

16. ORDINUL nr. 21/N/2000pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind 
elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism"  

176/2000 

17. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 203/2003 pentru aproparea Regulamentului 
privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de 
reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum 
si normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor 
necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si 
care prezinta pericol public (extras)  

139/2003 

Hotararea nr. 369/2018 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului 
nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari 
tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, 
urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice 
privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de 
interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol 
public  

453/2018 

18. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare si 

continutul- cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice  

1061/2016 

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  

147/2017 



19. Hotararea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari 
care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu  

 628/2016  

20. 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 

21. Hotararea nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 
pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate 
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor  

828/2018 

  Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a 
responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii  

767/2016 

  REGULAMENT privind receptia constructiilor din domeniul infrastructurii rutiere 
si feroviare de interes national  

  

22. Ordonanta de urgenta nr. 140/2020 pentru stabilirea unor masuri privind 
utilizarea inscrisurilor in forma electronica in domeniile constructii, arhitectura si 
urbanism  

767/2020 

23. Normele tehnice privind aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
140/2020 pentru stabilirea unor masuri privind utilizarea inscrisurilor in forma 
electronica in domeniile constructii, arhitectura si urbanism  

1216/2021 

24. Procedura privind abilitarea si supravegherea organismelor elaboratoare de 
agremente tehnice in constructii  

412/2021 

25. Procedura privind elaborarea si avizarea agrementelor tehnice in constructii  412/2021 

 


