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LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea in constructii
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ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum 
urmeaza:

1. La articolul 6, aiineatui (2) se modiflca si va avea urmatorul
cuprins:

„(2) In sensul prezentei legi, factorii implicati prev^uti la alin. (1) sunt: 
investitorii, proprietary, administratorii, utilizatorii, executantii, consultantii, 
supervizorii, cercetatorii, proiectantii, verificatorii de proiecte atestati, expertii 
tehnici atestati, auditoria energetici pentru cladiri atestati, responsabilii tehnici cu 
executia autorizati, dirigintii de santier autorizad, producatorii/fabricantii de 
produse pentru constructii, reprezentantii legali ai acestora, importatorii, 
distribuitorii de produse pentru constructii, organismele de evaluare si verificare a 
constantei performantei produselor pentru constructii, organismele de evaluare 
tehnica europeana in constructii, organismele elaboratoare de agremente tehnice in 
constructii, laboratoarele de analize si mcercari in constructii, universitatile tehnice 
si instituted de cercetare in domeniul constructiilor si asociatiile profesionale de 
profil.”
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2. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, 
alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins;

„(3) In sensul prezentei legi, in cazurile constructiilor fmantate din 

fonduri publice, inclusiv a celor fmantate in baza unor acorduri sau imprumuturi 
externe ori similare in care consultanta sau asistenta tehnica este obligatorie in 

sarcina investitomlui ori a beneficiarului, operatorul economic de consultanta 

specializat, respectiv consultantul sau supervizorul, devine factor implicat in sensul 
alin. (1) pentru etapele prevazute in contractul de consultanta ori asistenta tehnica, 
iar responsabilitatile aferente etapelor respective ii revin conform legii, in solidar 

cu proiectantii si executantii.
(4) In cazul constructiilor fmantate din fonduri publice in care 

investitorul sau beneflciarul incheie contracte de asistenta tehnica, consultanta ori 
supervizare, responsabilitatea asigurarii cerintelor fundamentale pentru toate sau 

unele dintre etapele prevazute la art. 2 revine operatorului economic de consultanta 

specializat, in conditiile clauzelor contractuale si ale prevederilor art. 7 alin. (2).”

3. Dupa sectiunea 1^ a Capitolului III se introduce o noua sectiune, 
Sectiunea 1^, cuprinzand un nou articol, art. 22^, cu urmatorul cuprins:

„ Sectiunea P
Obligatii si rdspunderi ale consultantilor

Art. 22^ - Consultantii sau supervizorii din domeniul constructiilor 

raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea 

constructiilor, obligatii care se completeaza cu prevederile generate si specifice ale 

contractelor:
a) angajarea de specialist! atestati si/sau autorizati in toate domeniile de 

consultanta pentru care au incheiate contracte de servicii cu 

investitorii/beneficiarii;
b) sesizarea investitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor 

constatate in proiecte si in executie;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un 

sistem propriu de calitate, certificat;”
d) receptia proiectelor confonn temei de proiectare si a cerintelor de

calitate;
e) participarea prin specialist! atestati la fazele principale de executie;
f) intocmirea de rapoarte zilnice catre investitor in perioada de executie;
g) intocmirea de rapoarte trimestriale catre investitor in perioada de

garantie;
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h) respectarea termenelor contractuale de proiectare si executie in solidar 

cu proiectantii si/sau executantii.

4. La articolul 26, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, 
alineatele (6) - (8), cu urmatorul cuprins:

„(6) Consultantul sau supervizoml raspund solidar cu dirigintele de 

santier, conform atributiilor ce le revin acestora, pentru realizarea nivelului de 

calitate corespunzator cerintelor fundamentale la lucrarile de constructs pentru 

care sunt angajati prin contract.
(7) Specialists cu activitate in constructii au dreptul de a practica 

activitatile pentru care au fost atestati si/sau autorizati numai pentru 

doineniile/subdomeniile si specialitatile pentru care au obtinut atestatul si/sau 

autorizatia si numai pe perioada de valabilitate a acestora, pe o durata de 5 ani de la 

data confirmarS/reconfirmarS dreptului de practica, in conditiile legii.
(8) Pe durata suspendarii dreptului de practica ca urmare a expirarii 

perioadei de valabilitate a atestatului/autorizatiei sau ca urmare a suspendarii ori 
anularii certificatului de atestare tehnico-profesionala a verificatorului de 

proiecte/expeitului tehnic sau a autoriza^iei responsabilului tehnic cu 

execupa/dirigintelui de ^antier, ca urmare a aplicarii sanctiunilor complementare 

prevazute de art. 37 alin. (1) si (2), specialistul cu activitate in constructii nu mai 
poate indeplini activitatile pentru care a fost atestat/autorizat.”

5, Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 31. - Proiectantii, consultantul sau supervizorul, in situatia in care 

este operator economic, au obligatia sa incheie asigurm de raspundere civila 

profesionala la societati de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiara pe durata implementMi contractului de consultant^supervizare,iar 

specialists atestati tehnico-profesional sau autorizati, prevazuti la art. 6, 
au obligatia sa incheie asigurari de raspundere civila profesionala, cu valabilitate 

pe durata exercitarii dreptului de practica prin deslasurarea efectiva a activitatilor 

specifice pentru care au fost autorizati/atestati.”

6, La articolul 36 punctu HI, literele c) si k) se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins:
„c) depasirea de catre verificatorii de proiecte atestati, expertii tehnici 

atestati, auditorii energetici pentru cladiri atestati, responsabilii tehnici cu executia 

autorizati si dirigintii de santier autorizati a competentelor pe domenii, subdomenii, 
specialitati sau grade profesionale pentru care sunt atestati/autorizati, exercitarea



4

dreptului de practica in afara perioadei de valabilitate si/sau neindeplinirea 

obligatiilor ce le revin potrivit reglementMlor in vigoare;

k) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 22 lit. h), la art. 28 lit. a) si 
c), la art. 22^ lit. a), b), c) si d) si la art. 31.”

7. La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) In situatia in care Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 
Administratiei constata in decursul analizei asupra documentelor aferente dosarului 
de prelungire a dreptului de practica depuse de catre specialistii atestati ca 

specialistul atestat si-a exercitat dreptul de practica m afara perioadei de 

valabilitate, dreptul de practica se supenda de drept pe o perioada intre 3 si 12 luni 
si se consemneaza in registrele publice.”

A

Art. II. - In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei 
legi, investitorii autoritati sau institutii publice care deruleaza investitii din fonduri 
publice care intra sub incidenta prevederilor art. 2 alin. (1) din lege si au incheiate 

contracte cu operatori economici pentru prestarea de servicii de consultanta in 

constructii, incheie acte aditionale referitoare la responsabilitatile prevazute la art. I 

din prezenta lege.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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