Guvernul României - Hotărâre nr. 750/2017 din 11 octombrie 2017

Hotărârea nr. 750/2017 pentru modificarea anexei nr. 5 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse,
procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea
Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea în construcţii
În vigoare de la 19 octombrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 829 din 19 octombrie 2017. Nu există
modificări până la 25 octombrie 2017.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare
prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru
organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi
reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii
informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum
şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile art. IV lit. c) din Legea nr. 177/2015 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu
modificările ulterioare, ale art. 4 alin. (1), art. 9 lit. c), art. 11 alin. (1) şi art. 41
alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. - Anexa nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru
produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului
nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10
decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art. II. - Agrementele tehnice în construcţii eliberate până la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri rămân în vigoare până la expirarea termenului de
valabilitate al acestora, cu condiţia menţinerii calităţii şi constanţei
caracteristicilor relevante ale produsului pentru construcţii în procesul de
fabricaţie.
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Bucureşti, 11 octombrie 2017.
Nr. 750.
ANEXĂ
(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997)
REGULAMENT
privind agrementul tehnic în construcţii
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