
1 

 

Hotărâre  444 
 

2014-
05-28 

 

Guvernul 
României 

 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 273/1994  

Monitorul Oficial al 
României nr 409 
din 2014-06-03 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr.  444/2014 

pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor 

de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 273/1994 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de 

recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,  aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 

 

 

Secţiunea a 2- a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

 

     Potrivit prevederilor Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu 

modificările și completările ulterioare, recepţia lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora se realizează de 

Comisii de recepţie numite de către investitor şi alcătuite din 

cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, fac parte în mod 

obligatoriu un reprezentant al investitorului şi un 

reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul 

căreia este situată construcţia, iar ceilalţi sunt specialişti în 

domeniu. 

    Pentru construcţiile de importanţă excepţională, având în 

vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei, destinaţia, 

modul de utilizare, complexitatea şi volumul lucrărilor care 

fac obiectul recepţiei, comisiile de recepţie sunt alcătuite din 

cel puţin 7 membri, numărul de specialişti fiind de minimum 

5. 

     La terminarea examinării construcţiei, comisia de 

recepţie consemnează observaţiile şi concluziile într-un 

proces-verbal de recepţie, în care se cuprinde obligatoriu şi 

valoarea declarată a investiţiei.  
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În comisiile de recepție, în conformitate cu actualele 

reglementări, reprezentanţii Inspectoratului de Stat în 

Construcţii - I.S.C. nu pot face parte din comisia de recepţie, 

aceştia având calitatea de invitaţi, alături de reprezentanții 

executantului și ai proiectantului, potrivit alin. 2 al art. 7 din 

Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente acestora, iar pentru obiectivele de investiţii 

finanţate din fonduri publice, prezenţa reprezentanţilor 

Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., doar în calitate 

de invitaţi, este obligatorie, potrivit alin. 2
1
 al art. 7  din 

anterior menționatul Regulament. 

 

2. Schimbări 

preconizate 

 

     Prin prezentul act normativ se are în vedere, în primul 

rând, prezenţa reprezentanților Inspectoratului de Stat în 

Construcţii - I.S.C. ca membri ai Comisiilor de recepţie 

pentru construcții și pentru instalațiile aferente acestora la 

solicitarea scrisă a investitorului şi numai în situaţia în care 

I.S.C. răspunde favorabil participării în aceste comisii, 

precum şi prezenţa obligatorie a reprezentanţilor I.S.C. la 

recepţia lucrărilor de construcţii pentru obiectivele de 

investiţii finanţate din fonduri publice şi pentru obiectivele 

de investiţii constând în construcţii încadrate în categoria de 

importanţă A – „excepţională” şi B – „deosebită”, indiferent 

de sursele de finanţare ale acestora. 

     De asemenea prezentul act normativ, în al doilea rând, 

dar la fel de important, urmărește clarificări de esență în 

procesul de verificare a achitărilor cotelor, respectiv punerea 

în aplicare și posibilitatea de verificare fără echivoc a 

dovezilor achitării cotei de 0,1 %, conform prevederilor art. 

30 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și a 

achitării cotei de 0,70%, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) 

din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 

din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare. Până în 

prezent cota de 0,1%, respectiv cota de 0,70%, se achită în 

conturile I.S.C. și se constituie ca venituri la bugetul de stat. 

Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, prevede la art. 30 alin. (1) că pentru 
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controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de 

către investitori, în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1 % 

din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor 

prevăzute la art. 3 lit. b) şi a lăcaşurilor de cult.  

     Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, prevede la 

art. 40 alin. (1) că investitorii sau proprietarii vor vira lunar 

către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. din 

subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice o sumă echivalentă cu o cotă de 0,70 

% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor şi a 

lucrărilor prevăzute la art. 2 şi pentru care se emit, în 

condiţiile legii, autorizaţii de construire, cu excepţia 

proprietarilor, persoane fizice, care execută lucrări de 

consolidare şi reparaţii la locuinţele din proprietate. Calculul 

şi virarea sumelor respective se efectuează eşalonat, 

concomitent cu plata prestaţiilor. Inspectoratul de Stat în 

Construcţii - I.S.C. nu mai utilizează 70 % din fondul astfel 

constituit pentru îndeplinirea atribuţiilor, potrivit 

prevederilor legale, şi nici nu mai poate  vira 30 % din acest 

fond în contul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice care să  îl utilizeze potrivit 

prevederilor exprese ale textului legal sus menționat, 

deoarece toate cotele se fac venit la bugetul de stat. 

     Facem precizarea că prin schimbarea regimului de 

finanțare și finanțarea integrală a I.S.C. de la bugetul de stat, 

sumele încasate din cotele sus menționate s-au constituit ca 

venituri ale bugetului de stat, actele normative care 

reglementează constituirea și plata acestora rămânând 

neschimbate. 

     Cotele de 0,1% din valoarea autorizației de construire și 

de 0,70% din cheltuielile pentru executarea construcțiilor, 

achitate de către investitori, au fost instituite inițial ca taxe 

parafiscale (taxe parafiscale, sume de bani care se 

colectează, în temeiul unor norme juridice adoptate special 

în acest scop, fie prin intermediul administraţiilor fiscale, fie 

direct de beneficiarii legal desemnaţi - persoane juridice de 

drept public şi/sau privat - şi se varsă în conturile lor, 

constituindu-se ca venituri extrabugetare la dispoziţia 

acestora. Spre deosebire de impozite şi taxele fiscale, taxele 

parafiscale se încasează exclusiv în scopul asigurării unor 
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venituri complementare la dispoziţia beneficiarilor legali ai 

acestor fonduri băneşti), ca și contravaloare a controlului 

statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, control efectuat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții.  

     Scopul încasării acestor sume a fost de constituire a 

veniturilor proprii necesare efectuării cheltuielilor de 

funcționare a instituției precum și elaborare a 

reglementărilor tehnice în construcții, urbanism, amenajarea 

teritoriului și habitat, precum și a cercetărilor, testărilor, 

documentațiilor, studiilor, auditului, băncilor de date și 

realizării de prototipuri necesare fundamentării 

reglementărilor specifice domeniului. 

     Începând cu anul 2009, nivelul încasării acestor sume s-a 

redus constant, atât din cauza reducerii drastice a numărului 

de personal al I.S.C. (de la 1500 la 618 în prezent), din cauza 

crizei economico-financiare și a contracției pieței 

construcțiilor, imposibilității I.S.C. de a urmării încasarea 

acestor cote, precum și exceptarea unor construcții și 

categorii de lucrări de la achitarea acestora. 

     Modificările legislative preconizate vor: 

1. îmbunătății gradul de încasare a acestor cote, având ca 

efect creşterea veniturilor la bugetul de stat astfel: 

  - prin obligativitatea prezentării datelor doveditoare 

a achitării cotelor de 0,1% din valoarea autorizației de 

construire şi de 0,7% din cheltuielile pentru executarea 

construcțiilor, de către investitori, la efectuarea recepției la 

terminarea lucrărilor; 

- prin interdicția impusă comisiei de recepţie de a 

propune admiterea recepției fără documentele doveditoare 

privind achitarea cotelor de 0,1% din valoarea autorizației de 

construire și de 0,7% din cheltuielile pentru executarea 

construcțiilor, achitate de către investitori, către I.S.C. 

2.  reglementa strict modalitățile de regularizare a 

sumelor apărute ca diferențe între valoarea din autorizația de 

construire și valoarea construcției la terminarea lucrărilor; 

     Actul normativ preconizat a se modifica este 

Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și 

instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 273/1994, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu 
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modificările și completările ulterioare. 

     Astfel, modificările și completările vizează introducerea 

a doua alineate noi la art. 6, precum şi modificarea  alin. 1 al 

art. 7, alin. 2 și alin. 2
1 
al art. 8, art. 14 alin. (1) şi art. 17 din 

Regulamentul sus invocat, după cum urmează: 

1. La articolul 6, după alineatul 1 se introduc două noi 

alineate, alineatul 2 şi 3, cu următorul cuprins: 

„În termen de 3 zile de la data primirii comunicării 

prevăzute la alin. (1), investitorul are obligaţia să notifice 

Inspectoratul de Stat în Construcţii în vederea desemnării 

unui reprezentant al acestuia în comisia de recepţie. 

Inspectoratul de Stat în Construcţii va comunica, în cazul 

participării, desemnarea unui reprezentant al acestuia în 

comisia de recepţie în termen de 3 zile de la primirea 

notificării.”  

2. Alineatul 1 al articolului 7 va avea următorul cuprins: 

„Art. 7 - Comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru 

instalaţiile aferente acestora se vor numi de către 

investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Dintre 

aceştia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al 

investitorului, un reprezentant al administraţiei publice 

locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, iar 

ceilalţi vor fi specialişti în domeniu, din care unul poate fi 

din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii.”  

3. Alineatul 2 al articolului 8 va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului 

nu pot face parte din comisia de recepţie, aceștia având 

calitatea de invitaţi.” 

4. Alineatul 2
1
 al articolului 8 va avea următorul 

cuprins: 

„(2
1
) Pentru obiectivele de investiţii finanţate din 

fonduri publice, precum şi pentru obiectivele de investiţii 

constând în construcţii încadrate în categoria de importanţă 

A - “excepţională” şi B – “deosebită”, indiferent de sursele 

de finanţare ale acestora, prezenţa reprezentanţilor 

Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în calitate de 

membri ai comisiilor de recepţie este obligatorie.” 

5. La alineatul 1 al articolului 14, după litera e) se 
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introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: 

„ f) documentele doveditoare de la Inspectoratul de 

Stat în Construcţii - I.S.C. care să certifice că au fost 

confirmate plăţile efectuate, respectiv investitorul a făcut 

dovada achitării cotei de 0,1 %, conform prevederilor art. 30 

alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi a cotei de 0,70%, conform 

prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.” 

6. La articolul 17, după liniuţa a 3-a se introduce o 

nouă liniuţă, liniuţa a 4-a, cu următorul cuprins: 

„ – nu au fost prezentate documentele doveditoare 

prevăzute la art. 14 alin.1 lit. f) din prezentul regulament.” 

 

     Modificările sus-menționate vizează și accentuează 

necesitatea prezentei unui reprezentant al Inspectoratului de 

Stat în Construcţii - I.S.C. în comisiile de recepție, având 

drept obiectiv interesul general al societății de a accentua 

încă o dată  importanța acordată de statul român activității de 

realizare și exploatare a unor clădiri și/sau construcții de 

calitate corespunzătoare scopului pentru care au fost 

edificate, precum și în scopul vădit al protejării vieții 

locuitorilor, a bunurilor acestora, a societății românești în 

general și a prezervării mediului înconjurător. 

3.Alte informaţii _  

 

 

Secţiunea a 3 - a 

 Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Impactul social Prezentul act normativ nu se referă la acest 
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 subiect. 

4. Impactul asupra 

mediului 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte informaţii _  

 

Secţiunea a 4 - a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

         - în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul   

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

i. impozit pe profit 

ii.impozit pe venit 

b) bugete locale: 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

_ _ _ _ _ _ 

2.Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

i.cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale : 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

_ _ _ _ _ _ 
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3.Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

_ _ _ _ _ _ 

4.Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

_ _ _ _ _ _ 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

_ _ _ _ _ _ 

6.Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

_ _ _ _ _ _ 

7. Alte informaţii _ 

 

_ _ _ _ _ 

 

Secţiunea a 5 - a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative 

necesare pentru aplicarea 

prevederilor actului 

normativ 

a. Acte normative în vigoare 

ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a actului normativ 

b. Acte normative ce 

urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor 

dispoziţii 

 

2. Conformitatea actului 

normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

_ 

3. Măsuri normative 

necesare aplicării directe a 

_ 
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actelor normative 

comunitare 

4.Hotărâri ale Curţii de 

Justiţie a Uniunii Europene  

_ 

5.Alte acte normative 

şi/sau documente 

internaţionale din care 

decurg angajamente  

_ 

6.Alte informaţii      Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 6 - a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Prezentul act normativ 

nu se referă la acest 

subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a modului 

în care activitatea acestor organizaţii este legată 

de obiectul actului normativ 

Prezentul act normativ 

nu se referă la acest 

subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care  

actul 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 

 

4.  Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Prezentul act normativ 

nu se referă la acest 

subiect. 

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 

Proiectul prezentului act 

normativ a fost avizat 

favorabil de Consiliul 

Legislativ prin avizul nr. 

629/2014.  
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6. Alte informaţii 
 

 

 

Secţiunea a 7 - a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ 

 

1. Informarea 

societăţii civile cu 

privire la 

necesitatea 

elaborării actului 

normativ 

 

     Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 

7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul 

Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 

proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor 

de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 

adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

561/2009. 

2. Informarea 

societăţii civile cu 

privire la 

eventualul impact 

asupra mediului 

în urma 

implementării 

actului normativ, 

precum şi efectele 

asupra sănătăţii 

şi securităţii 

cetăţenilor sau 

diversităţii 

biologice 

_ 

3. Alte informaţii _ 

 

 

Secţiunea a 8 - a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

actului normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

 

2. Alte informaţii _ 
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

273/1994. 

 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice 

 

Nicolae - Liviu Dragnea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


