ORDIN nr. 704 din 9 septembrie 2009 privind aprobarea
reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea
a III - a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor
existente, indicativ P 100-3/2008"
În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea în construcŃii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din
Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente
activităŃii de reglementare în construcŃii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului
privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităŃii de
reglementare în construcŃii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a
Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor
lucrări de intervenŃie în primă urgenŃă la construcŃii vulnerabile şi care prezintă
pericol public, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.
1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de
informaŃii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor
referitoare la serviciile societăŃii informaŃionale între România şi statele membre ale
Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană,
având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 13 mai 2009 al Comitetului
tehnic de specialitate nr. 4 "AcŃiuni asupra construcŃiilor", Procesul-verbal de avizare
nr. 13 din 13 mai 2009 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 "Structuri pentru
construcŃii" şi Procesul-verbal de avizare nr. 3 din 2 iunie 2009 al Comitetului tehnic
de coordonare generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei,
precum şi avizul Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii nr. 2.747 din 28 iulie 2009,
În temeiul art. 1 alin. (2), art. 3 lit. d), art. 4 pct. II lit. b) şi c) şi al art. 12 alin. (5)
din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcŃionarea
Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei, cu modificările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi locuinŃei emite următorul ordin:

Art. 1
Se aprobă reglementarea tehnică "Cod de proiectare seismică - Partea a III - a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008",
elaborată de Universitatea Tehnică de ConstrucŃii Bucureşti, prevăzută în anexa*)
care face parte integrantă din prezentul ordin.
_______
*)
- Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 bis, care se
poate achiziŃiona de la Centrul pentru relaŃii cu publicul al Regiei Autonome
"Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Art. 2
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în
vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
(2)Codul de proiectare seismică - Partea a III - a - Prevederi pentru evaluarea
seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008 se aplică la evaluarea seismică
a clădirilor existente, care se efectuează în baza contractelor de expertizare tehnică
încheiate după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice şi
amenajării teritoriului nr. 3/N/1992 de aprobare a Normativului pentru proiectarea
antiseismică a construcŃiilor de locuinŃe, social culturale, agrozootehnice şi
industriale, indicativ P 100-92, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează
aplicabilitatea.
-****-

Ministrul dezvoltării regionale şi locuinŃei,
Vasile Blaga
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