INFORMARE
privind Proiectul de modificare a Legii 10/1995 – Legea calitatii in constructii
În luna martie a.c. MDRAP a elaborat a doua variantă a Proiectului de lege privind modificarea și
completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții.
Proiectul urmărește preluarea cerințelor impuse de Regulamentul nr.305/2011 al Parlamentului
European și al Comisiei Europene, reglementare care înlocuiește Directiva pentru construcții
nr.89/106/CEE a Consiliului, dar și elemente conținute de Legea 187/2012 pentru aplicarea Legii
nr.286/2009 privind Codul Penal care va intra în vigoare la 01.02.2014.
Ca și prevederi noi, se remarcă:
-

-

-

-

asigurarea calității în construcții este obligație a investitorului/beneficiarului/proprietarului
se introduce o cerință fundamentală în plus față de cele impuse de vechea Directiva
89/106/CEE și anume cea referitoare la utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.
asigurarea cerințelor fundamentale rămâne ca obligație a factorilor implicați în conceperea,
executarea, exploatarea, monitorizarea comportării construcțiilor, precum și în
postutilizarea acestora.
Noutatea o constituie faptul ca în rândul acestor factori sunt incluse și asociațiile patronale
de profil.
sistemul calității în construcții introduce noțiunea de conformitate (în locul noțiunii de
calitate) a produselor pentru construcții, precum și supravegherea pieței produselor pentru
construcții.
a fost introdusă noțiunea de management al calității, precum și cea a certificării
tehnico-profesionale a operatorilor economici din construcții.
Procedura privind procesul de certificare se va stabilii prin HG.
în cadrul reglementativ tehnic în construcții s-a introdus noțiunea de standard de cost
(element relevant în procesul de achiziții publice.
performanța produselor destinate utilizării în construcții se declară de către fabricant.
Declarația de performanță, aplicabilă produselor care au la baza specificații tehnice
armonizate conform Reg.305/2011 înlocuiește vechea declarație de conformitate. În cazul
produselor realizate pe baza unor standarde naționale sau agremente tehnice în construcții
se va emite de către producător o declarație de conformitate.
sunt definite profesiile reglementate, ca parte componentă a sistemului calității în
construcții, respectiv: verificator de proiecte, expert tehnic, RTE, auditor energetic pentru
clădiri, precum și activitățile profesionale ce urmează a fi desfășurate de diriginții de șantier,
repectiv de specialiștii pentru monitorizarea comportării in situ a construcțiilor.
supravegherea pieței produselor pentru construcții se va realiza de către ISC și IGSU (pentru
echipamente specifice de luptă împotriva incendiilor).
s-a elaborat o secțiune nouă referitoare la obligațiile și răspunderile furnizorilor de produse,
conform cerințe Reg.305/2011.
s-a elaborat o secțiune nouă privind specialiștii atestați/autorizați din profesiile
reglementate/activități profesionale.
s-a pus un accent deosebit pe cap.de contravenții/infracțiuni.
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