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Proiect de Ordine de Zi 
 
1. Supunerea la vot a proiectului de Ordine de Zi;  
 
2. Dezbaterea proiectelor de acte normative: 

 
Direcţia Tehnică în Construcţii  
 
1."Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor 
compuse lemn-beton la clădiri vechi şi noi", indicativ GP  116-2011. 
 
2."Normativ privind stabilirea încărcărilor şi grupărilor de încărcări 
pentru construcţiile hidrotehnice de retenţie", indicativ NP 130-2011. 
 
3."Normativ privind analiza şi evaluarea riscului asociat barajelor", 
indicativ NP 132-2011. 
 
4."Normativ privind stabilirea debitelor şi volumelor maxime pentru 
calculul construcţiilor hidrotehnice de retenţie", indicativ NP 129-
2011. 
 
5 "Normativ privind evaluarea stării de siguranţă a digurilor de 
apărare împotriva inundaţiilor", indicativ NP 131-2011. 
 
6 "Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate în 
construcţii. Comasare/revizuire C4 – 1977, C174 – 1979, C55 – 1974”, 
indicativ  GE 055-2012. 
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7 "Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor", indicativ CR  0-
2012. 
 
8."Cod de proiectare. Evaluarea acţiunilor zăpezii asupra construcţiilor 
", indicativ CR 1-1-3/2012. 
 
9."Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor 
", indicativ CR 1-1-4/2012. 
 
10.„Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban  la 
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. Revizuire NP 
051/2000”  indicativ: NP 051-2012. 
 
11. "Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor", indicativ CR  
0-2012. 
 
12."Cod de proiectare. Evaluarea acţiunilor zăpezii asupra 
construcţiilor", indicativ CR 1-1-3/2012. 
 
13."Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra 
construcţiilor", indicativ CR 1-1-4/2012. 
 
14."Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban  la 
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. Revizuire NP 
051/2000”, indicativ  NP 051-2012. 
 
15."Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri 
noi şi existente", indicativ GP 120-2012. 

 

3.  Diverse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : În cadrul şedinţei se va semna minuta şedinţei nr. 41 a Comisiei de Dialog 
Social. 


