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Solicitare punct de vedere privind legea aplicabilă perioadei de
notificare a defectelor/garanţiei contractuale

Stimate Domnule Director General,
Subscrisa Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții – ARACO, în calitate
de asociație patronală profesională funcţionând în condiţiile art. 55 alin. 1 lit. b, din
Legea nr. 62/2011 în promovarea intereselor economice, tehnice, financiare, de
calitate și sociale ale unităților de construcții - montaj, cercetare-proiectare, de
mecanizare și producție de utilaje pentru construcții,
Având în vedere:


sesizările primite de la membrii noștri privind incidența, în practică, a unor
interpretări diferite asupra prevederilor legale si contractuale aplicabile: (i)
perioadei de garanţie contractuala/notificare a defectelor şi, în consecinţă (ii)
datei naşterii obligaţiei Beneficiarilor din cadrul contractelor de antrepriza de
construcţii finanţate din POIM de a realiza Recepţia Finală;



necesitatea aplicării unitare şi constituţionale a legii, inclusiv în vederea evitării
unor litigii evident inutile însă generatoare de costuri însemnate şi evitării
blocării - tocmai în faza de final - a proiectelor finanţate din POIM
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vă rugăm să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere asupra situaţiei descrise
în continuare care presupune, în opinia noastră, o simplă analiză de aplicare a legii în
timp şi de respectare a prevederilor contractuale asumate de părţile contractelor mai
sus descrise în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data încheierii acestor
contracte.
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În esenţă, problema cu care vă sesizăm presupune stabilirea legii aplicabile perioadei
de garanţie contractuală şi a datei la care devine scadentă obligaţia Beneficiarului din
contractele de antrepriză de construcţii (care deţine şi calitatea de Beneficiar al
finanţării din cadrul POIM) de a realiza Recepţia finală, dată în funcţie de care trebuie
restituite inclusiv garanţiile contractuale.
Problema are ca situaţie premisă faptul că – între data încheierii contractului şi data
realizării recepţiei finale (etapă ce reprezintă momentul de final al perioadei de granţie
contractuală) – au intervenit modificări legislative privitoare la perioada de garanţie
contractualaă.
1. Situația premisă
Un contract de antrepriză de construcţii finanţat din POIM atribuit în baza OUG nr.
34/2006 şi încheiat (pe baza Condiţiilor contractuale FIDIC) anterior anului 2016 (de
exemplu în anul 2014) a prevăzut o perioadă de notificare a defectelor/garanţie
contractuală de 1 an (12 luni) începând cu data semnării PV de Recepţie la
Terminarea lucrărilor la sfârşitul căreia Beneficiarul/Autoritatea contractantă
are obligaţia de a iniţia şi realiza Recepţia Finală (desigur, condiţionat de
inexistenţa unor defecte semnalate şi neremediate în această perioadă).
Perioada de notificare a defectelor/garanţie contractuală de 1 an la sfârşitul căreia
trebuie realizată şi Recepţia Finală a fost impusă prin documentaţia de atribuire de
către Autoritatea contractantă/Beneficiar în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare.
Dispoziţiile legale aflate în vigoare la data încheierii contractului nu impuneau o
anumită perioadă minimă de garanţie, deci perioada contractuală de garanţie
respecta prevederile legale în vigoare la data încheierii contractului.
Prevederile legale în vigoare defineau perioada de garanţie contractuală asimilată
perioadei de notificare a defectelor potrivit Condiţiilor de contract FIDIC şi momentele
de început şi sfârşit ale acesteia, diferenţiind-o totodată clar de garanţia legală
prevăzută de art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (art. ce
stabileşte obligaţia constructorului de a răspunde pentru viciile ascunse timp de 10 ani
de la recepţia la terminarea lucrărilor iar pentru viciile structurii de rezistenţă pe toată
durata de existenţă a construcţiei).
În esenţă, Perioada de Notificare a defectelor/perioada de garanţie contractuală
reprezintă perioada agreată contractual în care obligaţia Antreprenorului de a remedia
viciile ascunse se suprapune cu obligaţia de a menţine garanţiile constituite în vederea
garantării îndeplinirii primei obligaţii. Potrivit aceloraşi prevederi, Perioada de
notificare a defectelor începe odată cu semnarea Procesului Verbal de Recepţie la
Terminarea Lucrărilor şi se încheie odată cu semnarea Procesului Verbal de Recepţie
Finală.

Sediul materiei (la data încheierii contractului) era:


Art. 22 lit. f din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (anterior
modificărilor aduse de Legea nr. 163/2016): „Investitorii ...au următoarele
obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor: ... f) efectuarea recepţiei
la terminarea lucrărilor de construcţii, precum şi a recepţiei finale la expirarea
periodei de garanţie”.



Art. 20, 21 şi 24 din Regulamentul de recepţie aprobat prin HG nr. 273/1994 în
acord cu care:
-

Art. 20. (1) „Data finalizării recepţiei la terminarea lucrărilor este data
semnării de către investitor a procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor. (2) Perioada de garanţie a lucrărilor stabilită prin contractul de
execuţie începe la data prevăzută la alin. (1), cu respectarea reglementărilor
în vigoare”.

-

Art. 21. „După încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor, investitorul nu poate emite alte solicitări de remediere de lucrări,
penalizări, diminuări de valori şi altele asemenea decât cele consemnate în
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Fac excepţie viciile
ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii, precum şi viciile
structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi
de execuţie în vigoare la data realizării construcţiei, descoperite pe toată
durata de existenţă a construcţiei”.

-

Art. 24. „Recepţia finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de
începere a recepţiei finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie.
Perioada de garanţie este cea prevăzută de lege sau cea ofertată de către executant
în cadrul procedurii de achiziţie a execuţiei lucrărilor şi menţionată în contractul de
execuţie/lucrări, care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege”.



Şi mai clar în sensul celor de mai sus sunt prevederile art. 1.1.3.7 coroborat cu
art. 11 din Condiţiile generale de contract FIDIC a căror utilizare a fost aprobată
prin HG nr. 1405/2010.

Ulterior, pe parcursul executării contractului, însă înainte de realizarea Recepţiei
Finale:
(i) A fost adoptată Legea nr. 163/2016 care a introdus în cadrul art. 7 din Legea nr.
10/1995 alin. 3 care, pe lângă garanţia legală instituită de art. 30,
reglementează şi anumite limite minime ale perioadei de garanţie contractuală,
după cum urmează:
„Perioada de garanţie se prevede în contractele încheiate între părţi, în funcţie de
categoriile de importanţă ale construcţiilor stabilite potrivit legii, şi va avea o
durată minimă, după cum urmează:

- 5 ani pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă A şi B;
- 3 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C;
- 1 an pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă D.
Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor calitative
constatate în această perioadă”
(ii) A fost aprobat noul Regulament privind recepţia construcţiilor pe calea HG nr.
343/2017 care reglementează şi procedura Recepţiei finale, fără însă a
reglementa termenele/perioadele de garanţie sau alte drepturi şi obligaţii
substanţiale ale părţilor.
Având în vedere că potrivit noului alin. 3 al art. 7 din Legea nr. 10/1995, perioadele
contractuale de garanţie pot fi mai mari faţă de perioadele stabilite contractual
anterior intrării în vigoare a Legii nr. 163/2016 şi invocând faptul că noul Regulament
de recepţie se aplică şi recepţiilor realizate în baza contractelor încheiate anterior
intrării sale în vigoare (cu condiţia ca recepţia să nu fi început la data intrării în
vigoare), o serie de Autorităţi contractante ce deţin şi calitatea de Beneficiari ai
contractelor de antrepriză de construcţii şi ai finanţărilor din cadrul POIM au refuzat să
mai respecte perioadele de garanţie stabilite contractual şi să realizeze Recepţia Finală
la expirarea termenelor agreate contractual, invocând termenele stabilite de noua lege.
2. Solicitare punct de vedere
Având în vedere situaţia descrisă mai sus, vă solicităm să vă exprimaţi punctul de
vedere şi să ne comunicaţi dacă, în opinia dumneavoastră:
A. perioada de garanţie contractuală/notificare a defectelor este cea agreată
contractual în raport de prevederile legale în vigoare la data încheierii
contractului sau este cea prevăzută de modificarea intervenită pe parcursul
executării contractului potrivit alin. 3 art. 7 din Legea nr. 10/1995
şi, în consecinţă,
B. să ne comunicaţi dacă obligaţia Beneficiarului de a iniţia şi realiza Recepţia
Finală (evident, asumând că nu există defecte de remediat) se naşte la finalul
perioadei de garanţie contractuală/notificare a defectelor stabilită potrivit
contractului şi legii în vigoare la data încheierii sale, sau, aşa cum afirmă unii
Beneficiari, obligaţia de Recepţie Finală devine scadentă la expirarea
termenelor de garanţie stabilite de legea nouă intrată în vigoare ulterior
încheierii contractelor.
Vă rugăm să ţineţi cont că reguli elementare de soluţionare a conflictului de legi civile
în timp impun ca efectele contractului (deci inclusiv termenele de garanţie
contractuală şi de stabilire a obligaţiei de recepţie) să fie analizate prin raportare la
legea în vigoare la data încheierii contractului, iar nu prin raportare la legi adoptate
ulterior încheierii sale.

Reamintim că, în cazul analizat, perioada contractuală de notificare a defectelor este
legala, în condiţiile în care, la data semnării Contractului, nu a existat nicio dispoziţie
legală aflată în contradicţie cu prevederile contractuale. De fapt, Beneficiarul însuşi
este cel care a decis, pe calea documentaţiei de atribuire, termenii, termenele şi
condiţiile contractuale.
Pe de altă parte, orice normă legală intervenită ulterior semnării Contractului care ar
avea ca obiect reglementarea perioadei contractuale de notificare a defectelor nu ar fi
aplicabilă, iar aplicarea unei astfel de perioade ar contraveni grav Constituţiei
României, în condiţiile în care art. 15 alin. (2) din Constituţie interzice aplicarea legii
retroactiv1.
Trebuie observat că, din simpla interpretare gramaticală a art. 7 alin. 3 din Legea nr.
10/1995, rezultă că textul de lege reglementează conduita părţilor la data încheierii
contractului stabilind că părţile au obligaţia să prevadă la momentul încheierii
contractului perioade de garanţie care să respecte rigorile textului, ceea ce dovedeşte
că textul poate fi aplicat exclusiv contractelor încheiate ulterior întrării sale în vigoare.

Cu mulțumiri pentru sprjinul acordat.
Laurențiu Plosceanu
Președinte

Potrivit art. 15 alin. (2): Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale
mai favorabile.
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