
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ
privind prorogarea termenului prevazut la art. II din Legea nr.163/2016

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

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. I punctul XII din Legea
nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
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Termenul prevăzut la art. II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 561
din 25 iulie 2016, referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art.9 lit. m), n) și o),
din Legea nr.10/1995, se prorogă până la data de 25 august 2021 .
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

ORDONANȚĂ A GUVERNULUI privind prorogarea termenului prevazut la art. II din Legea
nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în

construcţii

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1.
Descrierea
situaţiei
actuale

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, reglementează calitatea construcțiilor. Prin această
lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, menit să conducă la realizarea
și exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare, în scopul protejării
vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.
Sistemul calităţii în construcţii se aplică în mod diferenţiat în funcţie de
categoriile de importanţă ale construcţiilor, conform regulamentelor şi
procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.
Legea nr.10/1995 reglementează toate obligaţiile ce revin factorilor implicaţi în
etapele de proiectare, execuție și recepție a construcțiilor, precum și în etapele
de exploatare și intervenții la construcțiile existente și de postutilizare a
acestora, potrivit responsabilităţilor fiecăruia.

Prin Legea nr.163/2016 privind modificarea și completarea Legii nr.10/1995
privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial nr 561 din 25 iulie
2016 au fost introduse trei noi componente ale sistemului calității în construcții,
respectiv:
„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;
o) perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară
activităţi în domeniul construcţiilor."

Potrivit prevederilor art. 41 alin.(1) din Legea nr.10/1995, regulamentele cu
privire la componentele sistemului calităţii în construcţii se elaborează de către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se aprobă prin
hotărâri ale Guvernului.

Prin Ordonanța de urgență nr.6/2018 a fost prorogarat termenul prevăzut la
art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995
privind calitatea în construcții, până la data de 25 august 2019.

Situația actuală cu privire la cele trei noi componente ale sistemului calității va
fi distinct tratată în cele ce urmează, literele m) și n) referindu-se la
problematica specifică a certificării calificării tehnico-profesionale iar litera o)
referindu-se la perfecționarea profesională continuă a specialiștilor din
domeniul construcțiilor,
(astfel cum sunt definiți în Legea nr.10/1995, a căror activitate este
reglementată de H.G.nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor
și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare), sens în care mai
jos, argumentarea va fi făcută diferențiat, mai întai pentru litera o), apoi
pentru m) și n).



1. Situația privind perfecționarea profesională continuă

Domeniul construcțiilor este un domeniu complex, de interes general, condițiile
privind proiectarea și executarea construcțiilor trebuind să asigure siguranța
cetățenilor și calitatea și sustenabilitatea mediului construit. Prin instituirea
categoriilor de specialiști prevăzuți de Legea nr. 10/1995, statul a intenționat
crearea de mecanisme care să asigure protecția interesului general, protecția
siguranței cetățenilor și a mediului construit. Activitatea acestora presupune
cunoașterea în profunzime a legislației și reglementărilor europene și naționale
în domeniu și o permanentă ținere la zi a cunoștințelor tehnice și a legislației
directe și conexe, ambele într-o dinamică continuă.

HG nr.742/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
925/1995 stipulează la art. 22 al Regulamentului de verificare și expertizare
tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor,
următoarele: „pentru confirmarea periodică a dreptului de practică,
specialiştii cu activitate în construcţii atestaţi/autorizaţi participă în
calitate de cursanţi la minimum un program de formare/perfecţionare
profesională continuă în domeniul pentru care sunt atestaţi/autorizaţi,
organizat de către o instituţie sau organizaţie acreditată de Agenţia
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS”.

Cerința ca pregătirea profesională continuă a specialiștilor la care face referire
legea (verificatori de proiecte, experți tehnici, responsabili tehnici cu execuția,
diriginți de șantier și auditori energetici pentru clădiri) să fie asigurată exclusiv
în cadrul instituțiilor de învățământ superior este justificată de importanța
socială a rolului acestor specialiști în sistemul calității în construcții și de faptul
că pentru a accede la profesiile reglementate de mai sus, cerințele legale sunt
de o exigență ridicată atât cu privire la formare profesională cât și la experiența
practică în domeniul de specialitate.

În acest context, urmare intrării în vigoare a HG nr.742/2018 la 27 septembrie
2018, universitățile de profil trebuie să asigure organizarea, în condițiile legii, a
cursurilor de formare pentru toate domeniile și subdomeniile de construcții și pe
specialitățile pentru instalațiile aferente construcțiilor, așa cum sunt definite în
ordinul MDRAP nr.2264/2018, astfel ca la 25 august 2019 specialiștii al căror
drept de practică trebuie reconfirmat să aibă posibilitatea de a îndeplini toate
condițiile cerute de cadrul legal.

Urmare dialogului institutional dintre MDRAP și universitățile de profil de pe
întreg teritoriul, se constată că există universități care asigură fie permanent,
fie la cerere, organizarea acestui tip de cursuri, dar nu în mod necesar pentru
toate specialitățile și nu în toate centrele universitare, fapt ce conduce la
reducerea posibilităților reale pentru specialiștii cu activitate în construcții de a
urma aceste cursuri și generează riscul de reducerea în continuare a numărului,
de specialiști atestați/autorizați pentru verificarea/expertizarea/auditarea
energetică în construcții, lucru ce impune luarea unor măsuri.

Totodată la nivelul MDRAP a fost constat faptul că organizarea acestor cursuri a
avut în vedere în mod special formarea profesională continuă a experților
tehnici și a verificatorilor de proiecte atestați pentru anumite domenii. Având în
vedere caracterul continuu al activității de confirmare a dreptului de practică a
specialiștilor cu activitate în contrucții și imperativitatea parcurgerii tuturor



etapelor, cu respectarea tuturor componentelor sistemului calității în
construcții în toate etapele realizării (expertizare, proiectare, verificare,
verificare execuție lucrări, recepție) este absolut necesară formarea
profesională continua a tuturor categoriilor de specialiști cu activitate în
construcții.

La data prezentei, legislația primară și secundară care reglementează
activitatea auditorilor energetici pentru clădiri (a cincea categorie a
specialiștilor cu activitate în construcții conform prevederilor Legii nr.10/1995)
este în curs de modificare și de completare, analizându-se inclusiv necesitatea
definirii formării profesionale continue impuse prin Legea nr.10/1995.

2. Situația privind certificarea calificării tehnico-profesionale a
operatorilor economici care prestează servicii de proiectare şi/sau
consultanţă în construcţii și certificarea calificării tehnico-profesionale a
operatorilor economici care execută lucrări de construcţii;

Problematica certificării firmelor de proiectare și execuție este o problematică
extrem de complexă ce trebuie cu întreaga legislație din domeniul proiectării și
executării construcțiilor în ansamblul său, în directă relație cu problematica
libertății serviciilor și cu cea a liberei concurențe, teme ce țin nu doar de
legislația națională ci și de dreptul european.

Din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12
decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne reiese că anumite
reguli naționale care restrâng libertatea de stabilire și libertatea de a presta
servicii trebuie să fie nediscriminatorii în ceea ce privește naționalitatea sau
reședința, proporționale și justificate prin motive imperative de interes general.

Astfel, accesul la o activitate de servicii ar trebui să fie supusă autorizării de
către autoritățile competente doar în cazul în care decizia respectivă
îndeplinește criteriile de nediscriminare, necesitate și proporționalitate.
Aceasta înseamnă, în special, faptul că regimurile de autorizare ar trebui să fie
permise numai în cazul în care un control a posteriori nu ar fi eficient din cauza
imposibilității constatării a posteriori a deficiențelor serviciilor în cauză,
ținându-se seama în mod corespunzător de riscurile și pericolele care ar putea
apărea în lipsa unui control a priori.

Pentru a garanta faptul că noile măsuri impuse de statele membre îndeplinesc
aceste condiții și, astfel, pentru a facilita concurența și integrarea pieței unice
în sectorul serviciilor, Directiva privind serviciile în cadrul pieței interne
prevede că statele membre notifică Comisiei regimurile de autorizare noi sau
modificate ori anumite cerințe noi sau modificate care intră sub incidența
directivei.

Directiva 2006/123/CE a fost transpusă în legislația internă prin Ordonanţa de
Urgenţă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi
libertatea de a furniza servicii în România, aprobată, cu modificări și
completări, prin Legea nr. 68/2010.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanța de Urgență nr.
49/2009, cu modificările și completările ulterioare, accesul la o activitate de
servicii sau exercitarea acesteia poate fi supus(ă) unui regim de autorizare
numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) existenţa unui regim de autorizare este justificată de un motiv imperativ de



interes general;
b) obiectivul urmărit nu poate fi atins printr-o măsură mai puţin restrictivă, în
special din cauză că un control ulterior ar fi tardiv pentru a fi, în mod real,
eficient;
c) regimul de autorizare este nediscriminatoriu în ceea ce priveşte prestatorii.

Potrivit art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 49/2009, nu pot fi incluse într-un
regim de autorizare următoarele cerinţe:

a) cerinţe discriminatorii bazate direct ori indirect pe cetăţenie sau, în cazul
persoanelor juridice, pe situarea sediului social, în special: cerinţa de a deţine
cetăţenia română, impusă prestatorului, personalului acestuia,
asociaţilor/acţionarilor sau membrilor consiliului de administraţie ori de
supraveghere, sau cerinţa de a avea reşedinţa în România, impusă prestatorului
serviciului, personalului acestuia, asociaţilor/acţionarilor sau membrilor
consiliului de administraţie ori de supraveghere;

b) interdicţia de a fi stabilit sau de a fi înscris în registru în mai mult de un stat
membru;

c) restricţii asupra libertăţii unui prestator de a alege între a se stabili cu titlu
principal sau secundar pe teritoriul României;

d) restricţii asupra libertăţii unui prestator de a alege între stabilirea sub
formă de agenţie, de sucursală sau de filială pe teritoriul României;

e) impunerea condiţiei de reciprocitate cu statul membru în care prestatorul
este deja stabilit, cu excepţia condiţiilor de reciprocitate prevăzute de
legislaţia naţională care transpune acte comunitare şi de actele comunitare cu
aplicabilitate directă în domeniul energiei;

f) condiţionarea eliberării autorizaţiei de a presta un serviciu de efectuarea
unei analize economice care să demonstreze existenţa unei nevoi economice sau
a unei cereri a pieţei, de evaluarea efectelor economice potenţiale ori curente
ale serviciului furnizat sau de evaluarea adecvării serviciului în raport cu
obiectivele planificării economice stabilite de către autorităţile competente;
această interdicţie nu se referă la cerinţele de planificare ce ţin de motive
imperative de interes general şi care nu vizează obiective economice;

g) intervenţia directă sau indirectă a operatorilor economici concurenţi în
procesul de acordare a autorizaţiei de prestare a unui serviciu ori în procesul de
adoptare a unor decizii, cu excepţia ordinelor şi a asociaţiilor profesionale sau a
altor organizaţii în calitate de autoritate competentă; această interdicţie nu
vizează consultarea organizaţiilor precum camere de comerţ sau parteneri
sociali în alte aspecte decât cererile individuale de autorizare şi nici consultarea
publicului larg;

h) obligaţia de a constitui sau de a participa la constituirea unei garanţii
financiare ori de a încheia o asigurare la un prestator sau organism stabilit pe
teritoriul României, în situaţia în care prestatorul este asigurat în alt stat
membru;

i) obligaţia de a fi înscris, în prealabil, pentru o anumită perioadă, în registre
din România, în vederea prestării unui serviciu sau de a fi exercitat, în prealabil,
o activitate pe teritoriul României, pentru o anumită perioadă de timp.

În ceea ce privește cerințele care trebuie evaluate în baza Directivei
2006/123/CE, conform art. 14 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 49/2006, autorităţile competente române pot condiţiona accesul la o
activitate de servicii sau exercitarea acesteia de oricare dintre următoarele
cerinţe:

a) restricţii cantitative sub forma limitărilor stabilite în funcţie de populaţie
sau restricţii teritoriale constând în stabilirea unei distanţe geografice minime
între prestatori;



b) obligaţia unui prestator de a se constitui sub o anumită formă juridică;
c) cerinţe referitoare la deţinerea unui capital social minim;
d) cerinţe care rezervă accesul la anumite activităţi de servicii anumitor

prestatori, în temeiul specificului activităţii, altele decât cerinţele referitoare
la domeniile reglementate de Legea nr. 200/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;

e) interdicţia de a avea mai mult de un loc de stabilire pe teritoriul României;
f) cerinţe care stabilesc un număr minim de salariaţi;
g) tarife obligatorii minime şi/sau maxime pe care trebuie să le respecte

prestatorul;
h) obligaţia prestatorului de a oferi alte servicii împreună cu serviciul său.

Cerinţele menţionate mai sus pot fi impuse numai dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:

a) nediscriminare - cerinţele sunt nediscriminatorii în cazul persoanelor fizice,
în funcţie de cetăţenie sau de naţionalitate, iar în cazul persoanelor juridice, în
funcţie de situarea sediului social;
b) necesitate - cerinţele sunt justificate printr-un motiv imperativ de interes

general, astfel cum este definit de Directivă și actul de transpunere;
c) proporţionalitate - cerinţele sunt adecvate pentru a garanta îndeplinirea

obiectivului urmărit, ele nu depăşesc ceea ce este necesar pentru atingerea
obiectivului urmărit şi nu este posibilă înlocuirea acestor cerinţe cu alte măsuri
mai puţin restrictive care să asigure atingerea aceluiaşi rezultat.

Prevederile de mai sus sunt incidente serviciilor de interes economic general
doar în măsura în care aplicarea acestora nu împiedică, în drept sau în fapt,
îndeplinirea misiunii speciale care le-a fost încredinţată.

În ceea ce privește obligația de notificare, conform alin. (4) și (5) ale art. 14
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2009, începând cu data de 1
ianuarie 2010, autorităţile competente notifică Comisiei Europene actele
normative şi dispoziţiile cu caracter statutar sau administrativ care includ
cerinţe care trebuie eveluate, precizând motivele pentru includerea acestor
cerinţe în actele normative.

În cazul în care Comisia Europeană consideră că actele normative şi
dispoziţiile menționate anterior conţin bariere în calea liberei circulaţii a
serviciilor şi a dreptului de liberă stabilire, autorităţile competente iau
măsuri pentru a renunţa la adoptarea acestora sau pentru abrogarea lor,
după caz.

În anul 2018 a fost aprobată Directiva Parlamentului European și a Consiliului din
28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de
adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii, Directivă în curs de
transpunere la nivel national. Directiva instituie obligativitatea realizării unui
test de proporționalitate ce cuprinde următoarele criterii:
(a) natura riscurilor legate de obiectivele de interes public urmărite, în special
riscurile pentru destinatarii serviciilor, inclusiv consumatori, profesioniști și
părți terțe;
(b) dacă normele în vigoare, de natură specifică sau mai generală, cum ar fi
legislația din domeniul siguranței produselor sau legislația în materie de
protecție a consumatorilor, sunt insuficiente pentru a atinge obiectivul urmărit;
(c) caracterul adecvat al dispoziției în ceea ce privește aptitudinea sa de a
atinge obiectivul urmărit și dacă dispoziția răspunde cu adevărat nevoii de a



realiza acest obiectiv în mod coerent și sistematic și, prin urmare, abordează
riscurile identificate în același mod ca în activități comparabile;
(d) impactul asupra liberei circulații a persoanelor și a serviciilor în cadrul
Uniunii, asupra alegerilor consumatorilor și asupra calității serviciilor prestate;
(e) posibilitatea de a utiliza mijloace mai puțin restrictive pentru atingerea

obiectivului de interes public; în sensul prezentei litere, în cazul în care
dispozițiile se justifică doar din motive de protecție a consumatorilor și în cazul
în care riscurile identificate sunt limitate la relația dintre profesionist și
consumator, neafectând astfel în mod negativ părțile;
(f) efectul dispozițiilor noi sau modificate, când sunt combinate cu alte cerințe

care restricționează accesul la o profesie sau exercitarea acesteia și în special
modul în care dispozițiile noi sau modificate, combinate cu alte cerințe,
contribuie la același obiectiv de interes public și dacă sunt necesare pentru
îndeplinirea sa.

Statele membre analizează, de asemenea, următoarele elemente, atunci când
sunt relevante pentru natura și conținutul dispoziției care se introduce sau se
modifică:
(a) corelarea dintre sfera de cuprindere a activităților pe care le implică o
profesie sau care sunt rezervate acesteia și calificarea profesională necesară;
(b) corelarea dintre complexitatea sarcinilor în cauză și necesitatea ca cei care

le practică să posede anumite calificări profesionale specifice, în special în ceea
ce privește nivelul, natura și durata formării profesionale sau experiența
necesară;
(c) posibilitatea de a obține calificarea profesională prin căi alternative;
(d) dacă activitățile rezervate anumitor profesii pot fi sau nu pot fi partajate cu
alte profesii, și din ce motiv;
(e) gradul de autonomie în exercitarea unei profesii reglementate și impactul
modalităților de organizare și supraveghere asupra atingerii obiectivului urmărit,
în special în cazul în care activitățile referitoare la o profesie reglementată se
desfășoară sub controlul și responsabilitatea unui profesionist calificat
corespunzător;
(f) evoluțiile științifice și tehnologice care pot reduce sau crește în mod real
asimetria dintre profesioniști și consumatori la nivelul informațiilor.

Potrivit articolului 258 (ex-articolul 226 TCE) din Tratatul privind
Funcționarea Uniunii Europene, în cazul în care Comisia consideră că un stat
membru a încălcat oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul
tratatelor, aceasta emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, după ce
a oferit statului în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile. În cazul
în care statul în cauză nu se conformează acestui aviz în termenul stabilit de
Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

În acest context, ținând cont de obligațiile României în calitate de stat
membru al Uniunii Europene, se constată necesară respectarea cu strictețe a
rigorilor impuse de cele două Directive - atât cea care reglementează
serviciile în cadrul pieței interne, direct incidentă cu privire la activitatea
operatorilor economici propuși a fi certificați, cât și cea privind efectuarea
testului de proporționalitate, incidentă cu privire la profesioniștii ce trebuie
să exercite activitățile specifice din domeniul construcțiilor în cadrul
operatorilor economici certificați cu activitate în construcţii, ambele putând
fi interpretate ca o eventuală limitare a accesului la anumite profesii sau
servicii, sens în care se impune ca demersul de realizare a procedurilor de
certificare să fie notificat COM în condițiile legii pentru o corectă abordare.



În anul 2018 termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 163 din 21 iulie 2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcții, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 25 iulie 2016, referitor la
intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o), din Legea nr.
10/1995 a fost prorogat în vederea dezvoltării unor demersuri de realizare a
unui sistem informatic integrat care să interconecteze diferitele baze de date
ale instituțiilor care gestionează diferitele registre naționale relevante,
lucrându-se și la un proiect de act normativ complex. În perioada decembrie –
iunie 2019 în baza acordului dintre Federația Patronatelor Societăților din
Constucții și Guvern, organizațiile profesionale și patronale împreună cu o parte
dintre universitățile de profil au lucrat la elaborarea unui proiect de act
normativ dar, datorită complexității problematicii care acoperă domenii diverse
cu incidență în multe acte normative, nu s-a reușit până la acest moment
finalizarea unui act normativ general acceptat care să poată să fie notificat la
Comisia Europeană conform directivelor anterior menționate.

În egală măsură, MDRAP a demarat procesul de codificare a legislației din
domeniile amenajarea teritoriului, urbanism și construcții, proces care va consta
în revizuirea coerentă și corelată a legislației și sistematizarea sa în cadrul unui
cod în care va fi integrată și implicit (parțial) modificată Legea nr.10/1995
privind calitatea în construcții, proces ce va dura circa 18 luni.

În acest context, pentru a o abordare coerentă din punct de vedere tehnic și
procedural, raportat inclusiv la respectarea obligațiilor de stat membru în raport
cu respectarea libertății de prestare a unor servicii pe teritoriul european și la
tratamentul echitabil al specialiștilor, se impune ca intrarea în vigoare a
măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o), din Legea nr. 10/1995 să fie în
amânată cu 24 de luni.

2. Schimbări
preconizate

Prin prezentul proiect de ordonanță a guvernului se propune prorogarea până la
25 august 2021 a termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163 din 21 iulie
2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în
construcții, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 25 iulie 2016, referitor la
intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o), din Legea nr.
10/1995.

3.Alte
informaţii

Nu au fost identificate

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1.Impactul
macroeconomic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

11. Impactul asupra me-
diului concurenţial şi do-
meniului ajutoarelor de
stat

Proiectul de act normativ asigură luarea măsurilor corecte de
notificare a măsurilor la Comisia Europeană conform directivei
Servicii

2. Impactul asupra
mediului de afaceri

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra pieței construcțiilor,
prin asigurarea unei perioade de timp corecte pentru elaborarea
regulamentelor privind certificarea și pentru organizarea cursurilor
de formare profesională pentru verificatori de proiecte, experți
tehnici, auditori energetici, diriginți de șantier și responsabili cu
execuția, astfel încât să nu fie afectat negativ mediul



investițional.

21. Impactul asupra
sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

22. Impactul asupra între-
prinderilor mici şi mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impactul asupra
mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat, atât pe termen
scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori An
curent

Următorii 4 ani Media următorilor 5
ani, după anul curent

1 2 3 4 5 6 7
1.Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a)bugetul de stat, din acesta:
-impozit pe profit
-impozit pe venit
b)bugete locale:
-impozit pe profit
c)bugetul asigurărilor sociale
-contribuţii de asigurări

Nu este cazul

2.Modificări ale cheltuielilor
bugetare din care:
a)bugetul de stat, din acesta:
-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii
b)bugete locale:
-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii
c)bugetul asigurărilor sociale
-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii

Nu este cazul

3.Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b)bugete locale

Nu este cazul

4. Propuneri pentru acoperirea
creşterilor de cheltuieli

Nu este cazul

5. Propuneri pentru acoperirea
scăderilor de venituri

Nu este cazul

6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare

Nu este cazul

7. Alte informaţii Nu au fost identificate



Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1.Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de
act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare
a intrării în vigoare a proiectului de
act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii

Nu este cazul

11 Compatibilitatea proiectului de
act normativ cu legislaţia în
domeniul achiziţiilor publice

Nu este cazul

2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun pre-
vederi comunitare

Nu este cazul

3. Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor normative
comunitare

Nu este cazul

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene

Nu este cazul

5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente

Nu este cazul

6.Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1.Informaţii privind procesul de consultare
cu organizaţii neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a mo-
dului în care activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectivul proiectului de act
normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

3.Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative

Nu este cazul.

4.Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect



interministeriale permanente
5.Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

Nu este cazul.

6.Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ

1.Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării proiectului de act
normativ

S-a îndeplinit procedura de transparență
decizională prevăzută de Legea nr. 52/2003,
republicată

2.Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţeanului sau diversităţii
biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

3. Alte informaţii Nu au fost identificate
Secţiunea a 8- a. Măsuri de implementare

1.Măsuri de punere în aplicare a proiectului
de act normativ de către autorităţile
administrative publice centrale şi/sau
locale-înfiinţarea sau extinderea
competenţei instituţiilor existente

Nu au fost identificate

2.Alte informaţii Nu au fost identificate

Pentru considerentele de mai sus am elaborat prezentul proiect de Ordonanță a Guvernului
privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii.
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