NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de
siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de
combustibil, republicată şi de modificare şi completare a unor acte normative
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei
actuale

Numărul extrem de mic de inspectori de specialitate raportat la numărul
foarte mare de instalaţii acoperite de domeniul reglementat conduce la
pericolul iminent de apariţie a unor avarii şi accidente atât în utilizarea
echipamentelor şi instalaţiilor care funcţionează în clădirile şi incintele de
uz curent (clădiri de locuinţe şi clădiri de birouri), precum şi în utilizarea
echipamentelor şi instalaţiilor care sunt folosite în procese
industriale/şantiere de construcţii. Accidentele produse în astfel de medii
pot cauza atât victime umane, cât şi o poluare a mediului, cu implicaţiile
grave prevăzute de lege.
Îngreunarea activităţilor de construcţie a unităţilor 3 şi 4 ale centralei
nucleare de la Cernavodă coroborat şi cu termenul de 30 de ani după care
este necesară refurbişarea unităţilor existente din care unitatea numărul 1
intră în procedură din anul 2016, raportat la lipsă de personal calificat şi
profesionist în domeniul autorizării instalării şi punerii în funcţiune a unor
echipamente specifice domeniului reglementat coroborat cu termenul de
aproximativ 10 ani de formare a specialiştilor şi lipsa biroului permanent
din complexul nuclear al ISCIR.
Ţinând cont de faptul că Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat este nominalizată prin
7 Directive Europene şi un act normativ naţional să Supravegheze Piaţa de
intrare în Uniunea Europeană a instalaţiilor şi echipamentelor
reglementate raportat la numărul actual de inspectori specializaţi şi
coroborat cu poziţia geografică a României ce deţine graniţe cu trei state
extracomunitare şi deschidere la marea Neagră poartă navală pentru
comerţ, în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale de stat membru asumate
este necesară îmbunătăţirea actelor atacate de prezenta ordonanţă.
Pentru o mai bună şi corectă corelare a legislaţiei europene cu cea
naţională fără a pune în pericol siguranţa naţională este necesară creşterea
capacităţii Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat de a adapta legislaţia sa cu noile
tendinţe europene.
Urgenţa clarificării situaţiei ISCIR este justificată şi de efectele acestui
conflict legislativ asupra modului de funcţionare a ISCIR, respectiv de
reducere a capacităţii de supraveghere şi control a domeniului instalaţiilor
sub presiune, a instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de
combustibil, context ce creează premise de afectare a siguranţei cetăţenilor
români prin creşterea probabilităţii producerii unor accidente grave.
În prezent Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat funcţionează cu dificultate cu doar 62
de inspectori de specialitate din 105 posturi disponibile acoperind întreg
domeniul sau de activitate (instalaţii mecanice sub presiune, instalaţii de
ridicat, parcuri de distracţii, domeniul nuclear şi supravegherea pieţii) pe

întreg teritoriul României (peste 400.000 de echipamente înregistrate şi un
număr de peste 20.000 de societăţi comerciale autorizate).
Actuala structură teritorială nu a ţinut cont de criteriile socio-economicogeografice şi astfel prezentele 5 inspecţii teritoriale nu sunt dimensionate
adecvat necesităţilor şi nu pot eficientiza forţa de lucru, consumul
financiar şi cel de timp conducând de cele mai multe ori la costuri
suplimentare şi ineficacitate.
Structura actuală a instituţiei în domeniul clasic (instalaţii mecanice sub
presiune, instalaţii de ridicat şi parcuri de distracţii ) nu permite
inspectorilor ISCIR o verificare în temenele prevăzute a tuturor
instalaţiilor şi societăţilor ce activează în domeniul reglementat şi astfel
conduce la sporirea gradului de periculozitate care şi aşa este unul ridicat
dictat de natura sa.
Structura actuală a instituţiei în domeniul nuclear cu doar 4 inspectori de
specialitate rămaşi în activitate abia permite menţinerea controalelor la
prezentele 2 unităţi împingând la limita admisă perioada de timp pe care
aceştia au voie să o petreacă în interiorul respectivelor unităţii radioactive
iar dacă ţinem cont că începand cu anul 2016 unitatea 1 trebuie să se
pregatească de refurbişarea de 30 de ani (de la construcţie) iar intenţia
Guvernului României este de a demara lucrările de construcţie a unităţilor
3 şi 4 ce vor conduce automat şi la o creştere semnificativă a volumului
activităţilor efectuate de ISCIR, atunci nu încape îndoială că nu se poate
continua fără o mărire substanţială a capacităţii umane în domeniul
nuclear al ISCIR. Totodată este necesară reînfiinţarea biroului ISCIR din
cadrul complexului nuclear de la Cernavodă şi instruirea de specialişti în
domeniul nuclear.
Structura actuală a instituţiei în domeniul supravegherii pieţii este
compusă dintr-un număr total insuficient de inspectori de specialitate,
benficiind de o dotare precară inadecvată cerinţelor de intervenţie
eficientă şi promtă pentru identificarea şi stoparea introducerii pe piaţa
comunitară a produselor neconforme cât şi o lipsă de prevedere bugetară
impusă de actele normative atât naţionale cât şi comunitare iar Romania
riscă să fie sancţionată de autorităţiile UE dacă nu se vor lua măsuri
urgente de acoperire a întregului domeniu şi o securizare a graniţelor
economice ale spaţiului comunitar.
De peste 3 ani de zile postul de auditor public intern nu mai este ocupat de
nici o persoană datorită nivelului de salarizare şi a vastului domeniu ce
trebuie auditat conducând la două raporturi negative ale Curţii de Conturi.
Structura contencios-legislaţie ce acoperă întreg teritoriul ţării pe toate
domeniile de drept (civil, penal, administrativ, muncă, etc) a fost redus de
la 11 peroane specializate la doar una singură aspect ce a condus la un
proces mai lung de elaborare a unor acte normative şi o recuperare mai
dificilă a creanţelor înregistrate, lipsa de prezenţă în faţa unor instanţe de
judecată şi o cheltuială suplimentară de bani pentru reprezentare la
procesele importante ce se derulează în alte instanţe decât cele din
capitală.
Dotările instituţiei sunt depăşite din toate punctele de vedere:
autovehiculele au ajuns să constituie un pericol pentru cei ce le folosesc
datorită numărului foarte mare de kilometri parcurşi a lipsei de fonduri
pentru revizii şi reparaţii şi a faptului că deservesc mult prea mulţi

conducători auto, sitemele informatice atât din punct de vedere harware
cât şi software sunt depăşite atât calitativ cât şi cantitativ, în clădirea
unităţii centrale plouă din lipsă de fonduri pentru reparaţii iar pe perioada
verii au fost reziliate contractele cu distribuitorii de gaze în toate unităţile
deţinute din lipsă de fonduri şi neplata facturilor restante.

2. Schimbări
preconizate

Având în vedere dispoziţia Prim-ministrului României din data
03.02.2016 determinată de prezentarea, în şedinţa de guvern, a notei de
informare cu privire la instalaţiile sub presiune, de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil, Ministerului Economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a realizat un proiect de ordonanţă de
urgenţă pentru modificarea cadrului legal incident în domeniu.
Prin adoptarea ordonanţei de urgenţă se va securiza activitatea de
verificare şi autorizare a echipamentelor şi instalaţiilor de ridicat/sub
presiune, în sensul asigurării profesionalismului şi echidistanţei actului de
control, inspectorii de specialitate nefiind sub presiunea obţinerii unor
venituri comerciale şi realizarea de profit. Menţionăm că o mare parte din
aceste echipamente sunt componente ale infrastructurii critice naţionale
(ex. reţele transport de energie, instalaţii rafinării, echipamente transport
persoane etc.), fapt pentru care este necesar un minim control al statului
asupra modului de autorizare/verificare a acestor structuri.
Proiectul vizează reorganizarea Anexei 2 a legii, expusă perspectivei
deschiderii, în sensul diferenţierii echipamentelor după criterii de risc în
utilizare. Astfel, au rezultat două grupe:
a. grupa I – echipamente considerate a prezenta un risc ridicat: cazane
pentru abur cu debitul > 10t/h, cazane pentru apă fierbinte D > 2Gcal/h,
supraîncălzitoare pentru abur şi economizoare independente PS > 10 bar,
echipamente sub presiune cu p>0,5 bari, macarale cu sarcina Sn> 10t,
instalaţii de transport pe cablu şi de ridicat pe plan înclinat (telecabine,
telegondole, teleski, funiculare etc.) şi instalaţii şi echipamente din
parcuri de distracţii.
b. grupa II – echipamente cu risc scăzut în utilizare: cazane pentru abur
şi pentru apă caldă, altele decât cele din grupa I, aparate de încălzit
alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, recipiente simple sub
presiune cu p> 0,5 bari şi echipamente sub presiune p>0,5 bari, altele
decât cele din grupa I, macarale cu SN< 10t.
O astfel de reformă securizează activitatea de verificare şi autorizare a
echipamentelor şi instalaţiilor de ridicat/sub presiune, în sensul asigurării
profesionalismului şi echidistanţei actului de control ( prin preluarea de
către ISCIR), inspectorii de specialitate nefiind sub presiunea obţinerii
unor venituri comerciale şi realizarea de profit
Timpul de obţinere al autorizației de funcționare pentru o parte din
autorizaţii se scurtează semnificativ. Astfel, în trecut, ISCIR emitea
autorizația de funcționare în aproximativ 8 zile lucrătoare, în prezent
media fiind de 45 de zile.
Prețul autorizării (reglementat prin HG de către Guvern) este mult mai
mic deoarece ISCIR nu este o companie comercială axată pe profit şi nu
este plătitoare de T.V.A.
Totodată, pe lângă dezvoltarea unui nou segment de firme specializate în
astfel de activităţi de verificare, se asigură şi controlul asupra modului de
autorizare a instalaţiilor/echipamentelor/recipientelor care prezintă un risc
ridicat în utilizare, ceea ce va spori gradul de securitate al cetăţenilor

utilizatori, precum şi măsurile de protecţie a infrastructurilor critice
(rafinării, combinate chimice, reţele transport energie, unităţi militare).
Sursele de venit ale ISCIR sunt prevăzute în Odinul nr. 998 din 30 aprilie
2013 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 1-2013 "Tarife pentru
operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la
instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru
parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat" emitent fiind: Ministerul Economiei publicat în:
Monitorul Oficial nr. 354 din 14 iunie 2013.

3. Alte informaţii

Salarizarea personalului propriu ISCIR se va modifica în sensul că îi vor fi
aplicabile prevederile din anexa nr. VIII ale Legii cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu
modificările și completările ulterioare, majorate cu 10%, in mod similar cu
cea regelemntata pentru anul 2016 pentru personalul din cadrul
institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macroeconomic

Schimbările preconizate vor diminua birocraţia vor reduce costurile şi
sunt susţinute de beneficiarii serviciilor oferite de ISCIR.

11 Impactul asupra
mediului concurenţial
şi domeniului
ajutoarelor de stat

Nu este cazul.

2. Impactul asupra
mediului de afaceri

Nu este cazul.

3. Impactul social

Prin realizarea obiectivelor cu care a fost investită instituţia se va
îmbunătăţii siguranţa naţională şi implicit a cetăţenilor ce folosesc sau
sunt deserviţi de instalaţiile din domeniul reglementat.

4. Impactul asupra
mediului

Nu este cazul.

5. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mil. lei Indicatori

Anul curent

1

2016

Media
pe 5 ani

Următorii 4 ani
2017

2018

2019

2020

7

1)
Modificări
ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:

0

0

0

0

0

a) buget de stat,

-22

-22,5

-23

-23,5

b) bugetul
instituţiilor/activităţilor
finanţate integral şi/sau
parţial din venituri
proprii

+22

+22,5

+23

+23,5

+24

2)
Modificări
ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:

0

0

0

0

0

a) buget de stat,

-22

-22,5

-23

-23,5

- 24

-23

b) bugetul
instituţiilor/activităţilor
finanţate integral şi/sau
parţial din venituri
proprii

+22

+22,5

+23

+23,5

+24

+24

3) Impact financiar,
plus/minus, din care:

0

0

0

0

0

- 24

a) buget de stat
b) bugete locale
4) Propuneri pentru
acoperirea
creşterii
cheltuielilor bugetare
5) Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6) Calcule detaliate
privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor
şi/sau
cheltuielilor bugetare
7) Alte informaţii
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

-23

+24

1) Măsuri normative
necesare
pentru
aplicarea prevederilor
proiectului de act
normativ

a) acte normative în
vigoare ce vor fi
modificate
sau
abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a
proiectului de act
normativ;

Modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în
condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a
aparatelor consumatoare de combustibil, republicată
Modificarea Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului
de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã şi
Fondul Monetar Internaţional
Modificarea Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 18 august 2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în
condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a
aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al
Românei, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, republicată
Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de
Afaceri

Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1340 /2001 privind organizarea şi
funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
b) acte normative ce sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările
urmează a fi elaborate ulterioare
în
vederea
Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1139/2010 privind înfiinţarea,
implementării noilor
organizarea si funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul
dispoziţii
Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune - S.A.,
precum si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.340/2001 privind organizarea si funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat
Nu este cazul.
1^1) Compatibilitatea Nu este cazul.
proiectului de act
normativ cu legislaţia
în
domeniul
achiziţiilor publice:
a) impact legislativ –
prevederi
de
modificare
şi
completare a cadrului
normativ în domeniul
achiziţiilor
publice,
prevederi derogatorii
b) norme cu impact la
nivel
operaţional/tehnicsisteme
electronice
utilizate
în
desfăşurarea
procedurilor
de
achiziţie
publică,
unităţi centralizate de
achiziţii
publice,

structură
organizatorică internă
a
autorităţilor
contractante
2)
Conformitatea
proiectului de act
normativ cu legislaţia
comunitară în cazul Nu este cazul.
proiectelor
ce
transpun
prevederi
comunitare
3) Măsuri normative
necesare
aplicării
Nu este cazul.
directe
a
actelor
normative comunitare
4) Hotărâri ale Curţii
Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei Curţii de Justiţie a
de Justiţie a Uniunii
Uniunii Europene.
Europene
5) Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din
care decurg
angajamente

Nu este cazul.

6) Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1) Informaţii privind
procesul de consultare
cu
organizaţii
Nu este cazul.
neguvernamentale,
institute de cercetare
şi
alte
organisme
implicate
2)
Fundamentarea
alegerii organizaţiilor
cu care a avut loc
consultarea, precum şi
a modului în care Nu este cazul.
activitatea
acestor
organizaţii este legată
de obiectul proiectului
de act normativ
3)
Consultările
organizate
cu Nu este cazul.
autorităţile
administraţiei publice

locale, în situaţia în
care proiectul de act
normativ are ca obiect
activităţi ale acestor
autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului
nr. 521/2005 privind
procedura
de
consultare
a
structurilor asociative
ale
autorităţilor
administraţiei publice
locale la elaborarea
proiectelor de acte
normative
4)
Consultările
desfăşurate în cadrul
consiliilor
interministeriale,
în
conformitate
cu
prevederile Hotărârii Nu este cazul.
Guvernului
nr.
750/2005
privind
constituirea consiliilor
interministeriale
permanente
5) Informaţii privind
avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ

Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Legislativ.

b) Consiliul Suprem
Nu este cazul.
de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic
Nu este cazul.
şi Social
d)
Consiliul
Nu este cazul.
Concurenţei
e) Curtea de conturi

Nu este cazul.

6) Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1)
societăţii
privire la
elaborării

Informarea
civile cu Nu este cazul.
necesitatea
proiectului

de act normativ

2)
Informarea
societăţii civile cu
privire la eventualul
impact
asupra
mediului în urma
implementarii
Nu este cazul.
proiectului de act
normativ, precum şi
efectele
asupra
sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor
sau
diversităţii biologice

3) Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1) Măsurile de punere
în
aplicare
a
proiectului de act
normativ de către
autorităţile
administraţiei publice
Nu este cazul.
centrale şi/sau locale –
înfiinţarea unor noi
organisme
sau
extinderea
competenţelor
instituţiilor existente
2) Alte informaţii

Nu este cazul.

Pentru motivele mai sus expuse, în condiţiile art. 115 alin. (4) din Constituţia României,
republicată, a fost elaborată prezenta Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind funcţionarea în
condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare şi de modificare şi
completare a unor acte normative, pe care îl supunem spre aprobare.
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