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Guvernul României - Hotărâre nr. 273/1994 din 14 iunie 1994 
 

Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora   
 

În vigoare de la 27 august 1994 
 

Consolidarea din data de 14 decembrie 2015 are la bază publicarea din 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 28 iulie 1994 şi include modificările aduse 

prin următoarele acte: HG 940/2006; HG 1303/2007; HG 444/2014; 
Ultima modificare în 03 iunie 2014. 

 
    Guvernul României h o t ă r ă ş t e:   
 
   Art. 1. -  Se aprobă Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.   
   Art. 2. -  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la 
publicarea ei în Monitorul Oficial al României.   
   Art. 3. -  Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.   
 

 
 

 PRIM-MINISTRU 

 NICOLAE VĂCĂROIU 

 
 

 
 

 Contrasemnează: 

 Ministrul lucrărilor publice 

 şi amenajării teritoriului, 

 Marin Cristea 

 p. Ministru de stat, 

 ministrul finanţelor 

 Dan Mogoş, 

 secretar de stat 
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    Bucureşti, 14 iunie 1984.   
    Nr. 273.   
 

ANEXĂ    
 

REGULAMENT 
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora   
 
   *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 444/2014, Regulamentul de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează.    
   *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 1303/2007, Regulamentul de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează.   
   *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 940/2006, Regulamentul de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, se modifică şi se completează.   
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