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REFERAT DE APROBARE  
 

Proiectul deciziei directorului general al Administraț iei Naț ionale a 
Penitenciarelor pentru aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere 
şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate se 
fundamentează pe dispoziț iile Legii nr. 50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, respectiv pe cele ale Legii nr. 
10/1995, republicată, privind calitatea în construcţii, care au suferit, ambele, 
modificări ș i completări succesive.  

Prezentul demers  are în vedere, de asemenea, evoluț ia tehnologiilor de 
execuț ie ș i a materialelor de construcț ii, recomandări ș i constatări ale 
Serviciului Audit Public Intern, Serviciului Inspecț ie Penitenciară, precum ș i ale 
Serviciului Cazarmare din cadrul Direcț iei Economico - Administrativă, 
necesitatea asigurării unui cadru legal unitar (fiind incluse ș i îndrumări 
transmise unităț ilor subordonate prin diferite adrese). Totodată, prin proiect se 
abrogă prevederile Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor nr. 328/01.03.2010. 

Din dispoziț iile actelor normative mai sus enunț ate evidenț iem 
următoarele prevederi: 

Art. 44 din Legea nr. 50/1991 
(1) În condiţiile prezentei legi, în vederea realizării unui cadru legislativ 

unitar privind autorizarea lucrărilor de construcţii, toate reglementările tehnice - 
norme, normative, instrucţiuni -, cu aplicabilitate în domeniul construcţiilor şi 
urbanismului, elaborate de ministere şi de alte organe centrale, se transmit în 
mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului. 

(2) Ministerele şi celelalte organe centrale care au elaborat reglementări 
tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligaţia de a le transmite Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea avizării în termen de 30 
de zile de la data publicării prezentei legi, sub sancţiunea încetării aplicabilităţii 
acestora. 

Art. 10 din Legea nr. 10/1995 
(1) Activitatea de reglementare în construcţii cuprinde elaborarea de 

reglementări tehnice în domeniu, precum şi activităţi specifice, corelative 
activităţii de reglementare, precum cercetare, testări, documentaţii, studii, audit, 
bănci de date, realizare de prototipuri. 

 (2) Reglementările tehnice cuprind prevederi privind proiectarea şi 
execuţia construcţiilor, eficienţa energetică în clădiri, inspecţia tehnică în 
exploatare a echipamentelor şi utilajelor tehnologice, precum şi a instalaţiilor 
pentru construcţii, cerinţe şi nivele de performanţă la produse pentru construcţii, 
exploatarea şi intervenţii în exploatare la construcţii existente, precum şi 
postutilizarea construcţiilor, a căror aplicare este obligatorie în vederea 
asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor. Aceste reglementări 
se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice 
şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Totodată, subliniem ș i reglementările cuprinse la art. 33 ș i 34 în Legea 
nr. 10/1995: 

ART. 33 
Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. exercită controlul statului cu 

privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii 
construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, 
constată contravenţiile, aplică sancţiunile şi măsurile prevăzute de lege şi 
dispune oprirea lucrărilor realizate necorespunzător. 

ART. 34 
Prin excepţie de la prevederile art. 33, Ministerul Apărării Naţionale, 

Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul 
Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază exercită controlul 
statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii 
construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, 
constată contravenţiile, aplică sancţiunile prevăzute de lege şi, după caz, 
dispun oprirea lucrărilor realizate necorespunzător, pentru construcţiile, 
amenajările şi instalaţiile aferente obiectivelor militare şi speciale din cadrul 
acestora, prin structurile proprii de control, al căror mod de organizare şi 
funcţionare se stabileşte prin ordine ale conducătorilor instituţiilor respective. 

Potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 , în vederea intrării lor în 
vigoare, legile şi celelalte acte normative adoptate de Parlament, hotărârile şi 
ordonanţele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele normative ale 
autorităţilor administrative autonome, precum şi ordinele, instrucţiunile şi alte 
acte normative emise de conducătorii organelor administraţiei publice centrale 
de specialitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Astfel, cu titlu de exemplu, menț ionăm în privinț a unor norme similare, 
la nivelul Ministerului Apărării Naț ionale, este în vigoare Ordinul ministrului 
apărării naț ionale nr. M44/2008, privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din 
patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării, publicat în Monitorul Oficial nr. 
402/2008.    

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborată prezenta decizie pentru 
aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la 
clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, pe care vă rugăm să o aprobaț i. 

Cu stimă, 
 


