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1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al obținerii autorizației de 

securitate la incendiu, pentru obiectivele care funcționau fără respectivul act 

administrativ, prin Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor termenul inițial a fost stabilit 

până la data de 31.12.2016, termen care a fost prorogat până la 30.09.2017 prin 

Legea nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

În perioada 2016-2017 au fost emise cca. 7000 autorizații de securitate la 

incendiu, cele mai multe fiind emise pentru spații de comerț (1.111), de 

producție și depozitare (986), clădiri cu destinația de învățământ, supraveghere, 

îngrijire și cazare copii preșcolari, elevi și studenți (786), spații de alimentație 

publică (761), structuri de primire turistică (554). 

Cu toate acestea, în prezent, au rămas neautorizate un număr mare de 

obiective atât din sfera privată, cât și din sfera instituțiilor publice. Astfel, 

funcționează fără autorizație de securitate la incendiu un număr de 2.570 spații 

de producție și depozitare, 2.062 spații de alimentație publică, 1.746 spații 

pentru comerț, 1.542 spații de primire turistică. Tot astfel, din sfera instituțiilor 

publice, funcționează fără autorizație de securitate la incendiu 2.812 clădiri 

aparținând unităților de învățământ, 982 lăcașuri de cult, 255 spații de îngrijire 

a sănătății cu spitalizare continuă, 249 clădiri sau spații de cultură. Pentru 

unele obiective care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, 

inclusiv din categoriile menționate, sunt în derulare demersuri sau lucrări 

necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Spre exemplu, 

în Programul Național de Dezvoltare Locală, în anul 2017, au fost incluse un 

număr de 947 de clădiri aparținând unităților de învățământ, pentru efectuarea 

de lucrări necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu. 

Prevederile actuale ale Legii nr.307/2006 nu sunt corelate cu cele ale 

Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru 

comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 

89/106/CEE a Consiliului, atât în ceea ce privește activitățile prin care se 

exercită autoritatea de stat, dar și în ce privește introducerea pe piață a 

mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor sau desemnarea Centrului 



Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă în vederea notificării 

ca organism de evaluare a constanței performanței produselor pentru 

construcții. La momentul actual, laboratorul Centrului Național nu poate fi 

acreditat de organismul național de acreditare (RENAR), în vederea notificării, 

din cauza lipsei personalității juridice, necesară potrivit Regulamentului (UE) 

nr.305/2011. 

Unele aspecte care vizează, de asemenea, exercitarea autorității de stat, 

prin activități de avizare, autorizare sau constatare și sancționare a 

contravențiilor necesită o clarificare a textului normativ. 

Alte prevederi actuale impun sau conduc la menținerea unei poveri 

administrative în mod inutil, așa cum este obligația, nediferențiată, a 

instituțiilor publice de a angaja un cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării 

împotriva incendiilor, obligația de a obține avizul inspectoratului pentru situații 

de urgență în situația extinerii sau restrângerii activității unui serviciu privat 

pentru situații de urgență sau obligația de obținere a avizelor și autorizațiilor de 

securitate la incendiu în cazul lucrărilor de modificare a construcțiilor existente 

prin care este vizată, preponderent, îmbunătățirea altor cerințe de calitate ale 

construcțiilor. 

2. Schimbări 

preconizate 

La articolul 1, literele a) și o) se modifică în sensul eliminării din 

definiția autorizației de securitate la incendiu a unui aspect prevăzut în mod 

eronat, respectiv dreptul de a edifica construcții și amenajări, drept care nu 

poate fi conferit prin obținerea autorizației de securitate la incendiu, având în 

vedere că respectivul act administrativ este emis ulterior realizării construcției 

noi sau a modificărilor la construcțiile existente. De asemenea, este redefinit 

scenariul de securitate conform nevoilor actuale în proiectarea și executarea 

lucrărilor de construcții pentru îndeplinirea cerinței de securitate la incendiu. 

Articolul 12 se modifică în scopul reducerii poverii administrative în ceea 

ce privește obligația prevăzută la alin.(1), în textul actual, ce revine instituțiilor 

publice de a angaja un cadru tehnic, fără  a reglementa stabilirea unor criterii în 

acest sens.  Prin urmare, pentru instituțiile publice alături de consilii locale și 

operatori economici se vor stabili criterii distincte în normele subsecvente. De 

asemenea, s-au eliminat referirile la personalul de specialitate cu atribuții în 

domeniul apărării împotriva incendiilor, prin asta stabilind clar faptul că 

atribuțiile în acest domeniu revin exclusiv cadrelor tehnice, ca personal de 

specialitate. 

S-a eliminat obligația de notificare a Inspectoratului General și a 

inspectoratelor județene în ceea ce privește numirea și schimbarea din funcție a 

cadrului tehnic, având în vedere caracterul inutil și birocratic al acestei 

obligații. 

Este stabilit clar statutul cadrelor tehnice și sunt eliminate referirile la 

personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva 

incendiilor, pentru stabilirea fără echivoc a faptului că atribuțiile în acest 

domeniu revin exclusiv cadrelor tehnice, ca personal de specialitate 

       La articolul 19, litera i) se modifică în sensul că se elimină posibilitatea 

pentru instituțiile publice de a încheia contracte de prestări de servicii cu 

serviciile pentru situații de urgență private sau voluntare. Această posibilitate 

rămâne numai pentru anumiți operatori economici (a se vedea art. 31 alin.(5) 

propus). Se clarifică, totodată faptul că atât constituirea, cât și funcționarea 

serviciului privat trebuie să respecte criteriile de performanță stabilite prin 

ordin al ministrului afacerilor interne.  

La articolul 23, litera a) se modifică avându-se în vedere corelarea cu 

modificările legislative adoptate anterior prin Legea nr.33/2016, prin care s-a 

eliminat temeiul de emitere a metodologiei de identificare și evaluare a riscului 



de incendiu prevăzută în forma anterioară a Legii la art. 29 alin. (3).  

S-a eliminat trimiterea la criteriile pentru construcții, instalații și amenajări 

pentru care ar opera obligația, având în vedere că stabilirea acestor criterii ar fi 

redundantă în raport cu prevederile art. 30 alin.(4), în ceea ce privește 

reglementarea prin hotărâre de Guvern a categoriilor de construcții și amenajări 

care se supun avizării/autorizării de securitate la incendiu. 

La articolul 28, alineatul (1) se modifică în sensul eliminării 

recunoașterii și desemnării, ca activități prin care se realizează autoritatea de 

stat și introducerea termenului inspecții, în corelare cu prevederile 

Regulamentului (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului. 

Aspectele au fost deja preluate în HG nr. 1236/2012 privind stabilirea cadrului 

instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 

305 (UE)/2011, precum și în O.m.a.i. nr.92/2013 pentru aprobarea Procedurii 

privind desemnarea organismelor de evaluare și verificare a constanței 

performanței produselor pentru construcții, respectiv O.m.a.i. nr.91/2013 

pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare 

tehnică europeană a produselor pentru construcții. 

La articolul 30, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, prin 

care sunt propuse spre exceptare de la obligația de obținere a avizelor și 

autorizațiilor de securitate la incendiu lucrările de consolidare, având în 

vedere că acestea urmăresc, preponderent, îmbunătățirea altei cerințe 

fundamentale, respectiv cea de rezistență mecanică și stabilitate. Fără influență 

în ceea ce privește cerința de securitate la incendiu sunt și intervențiile la 

acoperișul clădirii care constau în lucrări de înlocuire a învelitorii și a 

suportului acesteia, precum și cele pentru extinderi sau schimbări de 

destinație ale unor încăperi aparținând construcțiilor existente, în vederea 

amenajării grupurilor sanitare, camerelor tehnice ori executarea de 

lucrări la acestea, care sunt, de asemenea, propuse spre exceptare de la 

obligația de obținere a avizelor și autorizațiilor. Această prevedere vizează, în 

principal, unitățile de învățământ din mediul rural, la care grupurile sanitare 

sunt amenajate în volumul construcției de învățământ. Prin exceptările propuse 

sunt simplificate procedurile administrative în derularea unor proiecte care au 

ca obiect respectivele lucrări. 

      La articolul 30 după alineatul (3) se introduc două noi alineate pentru 

stabilirea explicită a cazurilor în care se emit avize de securitate la incendiu și 

sunt, astfel, excluse alte faze de elaborare a unei documentații tehnice (studiu 

de fezabilitate, prefezabilitate etc.).  

În acest sens, s-a avut în vedere corelarea cu prevederile art.5 și ale art.11 din 

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

De asemenea, la articolul 30, după alineatul (4^3) se introduce un nou 

alineat prin care beneficiarii care au în derulare investiții, din fonduri publice 

sau fonduri europene, pentru conformare la cerința de securitate la incendiu a 

construcțiilor, sunt exceptați de la aplicarea amenzii pentru funcționarea fără 

autorizație de securitate la incendiu până la 31 decembrie 2019. Pentru astfel de 

situații, în care investițiile sunt în derulare și dovedesc buna credință a 

beneficiarilor/investitorilor, considerăm inoportună exercitarea actului de 

autoritate și aplicarea amenzii contravenționale pentru funcționarea fără 

autorizație de securitate la incendiu, până la data stabilită ca dată rezonabilă 

pentru finalizarea lucrărilor și obținerea acestui act administrativ. 

Tot la articolul 30, după alineatul (5) se introduc două noi alienate prin 

care, în scopul debirocratizării procesului de autorizare, s-a stabilit că 

autorizația de securitate la incendiu să rămână valabilă în cazul construcțiilor la 



care se schimbă destinația, în condițiile în care noua destinație respectă toate 

prevederile reglementărilor tehnice de proiectare privind cerința securitate la 

incendiu. Astfel, beneficiarul nu mai este obligat să întocmească o nouă 

documentație tehnică de proiectare, fiind suficientă doar o evaluare a acestei 

construcții, din prisma noii destinații. 

La articolul 30^1, alineatul (1) se modifică în sensul majorării criteriilor 

privind suprafața, numărul de camere, paturi sau locuri pentru clădirile de 

turism, cămine pentru copii și aziluri de bătrâni, pentru care este instiuită 

obligația de includere în comisia de recepție la teminarea lucrărilor a unui 

specialist din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență. La modificarea 

acestui articol s-a urmărit corelarea cu demersurile de modificare a legislației 

privind avizarea/autorizarea construcțiilor și amenajărilor privind securitatea la 

incendiu, prin care se propun a fi revizuite unele categorii de construcții și 

amenajări care intră sub incidența HG nr.571/2016. 

       La articolul 31, alineatul 3 se modifică în sensul clarificării faptului că 

obligația de a constitui servicii private revine numai operatorilor economici și 

instituțiilor stabilite prin criteriile de performanță aprobate prin ordin al 

ministrului afacerilor interne. Aceste modificări se corelează cu reformularea 

obligației propuse la art. 19 lit. i). 

      La articolul 31, după alineatul 4, se introduce un nou alineat în sensul 

în care alternativa încheierii contractului să revină exclusiv operatoriilor 

economici stabiliți potrivit criteriilor de performanță aprobate prin ordin al 

ministrului afacerilor interne. Instituțiile pot asigura funcțiile serviciului privat 

cu personalul deja încadrat pe alte funcții din cadrul instituției, fiind practic un 

cumul, care nu obligă angajarea de personal suplimentar și conduce astfel la 

reducerea cheltuielilor bugetare. 

        La articolul 32 se introduce un nou alineat pentru stabilirea principiilor 

de constituire a serviciilor voluntare care stau la baza definirii rolului 

complementar a acestor structuri în asigurarea răspunsului în situații de urgență 

și care evidențiază importanța implicării comunității în asigurarea 

autoprotecției. De asemenea, alineatul (5) se modifică în scopul reducerii 

birocrației prin eliminarea avizului pentru extinderea sau restrângerea activității 

unui serviciu privat întrucât, în prezent, extinderea activității serviciului, 

definită prin creșterea numărului de sectoare de competență, presupune 

emiterea unui aviz, premergător emiterii altui aviz, cel pentru sectorul de 

competență, care au la bază aceeași documentație. Pe de altă parte, restrângerea 

activității, definită ca scăderea numărului de sectoare de competență, presupune 

emiterea, în mod inutil, a unui aviz de restrângere, care necesită depunerea unei 

documentații, în concret fiind nevoie de o simplă notificare/informare a 

inspectoratului pentru situații de urgență. 

       La articolul 36, alineatul 1, litera e) se modifică în sensul eliminării 

redundanței prevederilor din textul actual al literelor b) și e), dar și pentru 

prevederea posibilității prestării, prin serviciul voluntar, a activităților de 

verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum, având în vedere numărul 

mare al incendiilor produse din această cauză. Astfel, cu implicarea 

autorităților locale, care constituie și organizează serviciile voluntare, poate fi 

efectuată o activitate foarte importantă în prevenirea unor astfel de evenimente. 

Articolul 44, punctul II, litera b) se modifică în corelare cu propunerile 

de modificare ale articolului 12. Tot astfel, litera i) de la punctul IV se 

abrogă pentru eliminarea caracterului redundant al faptei care constituie 

contravenție, fapta respectivă fiind sancționată cu un cuantum mai mare la 

art.44 pct.V lit.a) și b), iar punctul V, litera b) se modifică pentru indicarea 

clară a caracterului de continuitate al faptei și eliminarea, astfel, a posibilității 



de interpretare în sensul prescrierii, în termen de 6 luni de la punerea în 

funcțiune, în corelare cu prevederile art.13 din O.G. nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor. 

La articolul 47, alineatul (3) se modifică în corelare cu dispozițiile art. 

12 alin.(4) din OUG nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea MAI, 

potrivit cărora competența privind înființarea, desființarea, dislocarea și 

redislocarea subunităților în Ministerul Afacerilor Interne revine ministrului 

afacerilor interne. 

După articolul 49 se introduce un nou articol 49^1 prin care se propune 

acordarea personalității juridice Centrului Național pentru Securitate la 

Incendiu și Protecție Civilă necesară, potrivit  Regulamentului (UE) 

nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011, în 

vederea notificării centrului ca organism de evaluare a constanței performanței 

produselor pentru construcții.  

La articolul 50, alineatul (2) se modifică ca urmare a abrogării Legii 

nr.608/2001 și aplicării Regulamentului(UE) nr.305/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 9 martie 2011.  

3. Alte 

informaţii 

 

 

Secţiunea 3 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

 

 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1^1. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Simplificarea procedurilor administrative în derularea 

unor proiecte, prin excluderea de la obligația de obținere 

a avizului și a autorizației de securitate la incendiu pentru 

lucrări care vizează, preponderent, îmbunătățirea altor 

cerințe de calitate ale construcțiilor. 

Debirocratizarea procesului de autorizare prin menținerea 

valabilității autorizației de securitate la incendiu în cazul  

schimbării destinației construcțiilor, în condițiile în care 

noua destinație respectă toate prevederile reglementărilor 

tehnice.  

Exceptarea de la aplicarea amenzii pentru funcționarea 

fără autorizație de securitate, până la 31 decembrie 2019, 

pentru beneficiarii care au în derulare investiții, din 

fonduri publice sau fonduri europene, pentru conformare 

la cerința de securitate la incendiu a construcțiilor.  

S-au eliminat referirile la personalul de specialitate cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, prin 

asta stabilind clar faptul că atribuțiile în acest domeniu 

revin exclusiv cadrelor tehnice, ca personal de 

specialitate.  

Reducerea birocrației prin eliminarea avizului pentru 

extinderea sau restrângerea activității unui serviciu privat 

întrucât, în prezent, extinderea activității serviciului, 

definită prin creșterea numărului de sectoare de 



competență, presupune emiterea unui aviz, premergător 

emiterii altui aviz, cel pentru sectorul de competență, 

care au la baza aceeași documentație. În cazul 

restrângerii activității este suficientă notificarea 

inspectoratului pentru situații de urgență.  

S-a eliminat obligația de notificare a Inspectoratului 

General și a inspectoratelor județene în ceea ce privește 

numirea și schimbarea din funcție a cadrului tehnic, 

având în vedere caracterul inutil și birocratic al acestei 

obligații. 

21. Impact asupra sarcinilor  

administrative 

 

- excluderea obligației de obținere a avizului și a 

autorizației de securitate la incendiu pentru lucrări 

care vizează, preponderent, îmbunătățirea altor cerințe 

de calitate ale construcțiilor; 

- excluderea de la obligația de obținere a autorizației de 

securitate la incendiu în cazul  schimbării destinației 

construcțiilor, în condițiile în care noua destinație 

respectă toate prevederile reglementărilor tehnice în 

vigoare; 

- excluderea obligației de a angaja un cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor 

pentru instituțiile publice care nu se vor încadra în 

criteriile stabilite;  

- reducerea poverii administrative prin eliminarea 

institițiilor publice din sfera entităților care au 

obligația de a constitui seriviciu privat pentru situații 

de urgență;  

- reducerea birocrației prin eliminarea avizului pentru 

extinderea sau restrângerea activității unui serviciu 

privat; 

- eliminarea obligației de notificare a Inspectoratului 

General și a inspectoratelor județene în ceea ce 

privește numirea și schimbarea din funcție a cadrului 

tehnic. 

22. Impact asupra întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii  

 

Secţiunea 4 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 

 

- mii lei - 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii ani 

Me

dia 

pe 

5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 2017 2018 2019 2020 2021  

1. Modificări ale veniturilor - - - - - - 



bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

   (i) impozit pe profit - - - - - - 

   (ii) impozit pe venit - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

   (i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 
- - - - - - 

(i) contribuţii de asigurări - - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare plus/minus, din care: 
      

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

  (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

  (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

   (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

   (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

   c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 
- - - - - - 

   (i) cheltuieli de personal - - - - - - 

   (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 
      

   a) bugetul 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 5 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.m.a.i. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor 

generale de apărare împotriva incendiilor 

O.m.a.i.  nr.106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de 

stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care 

au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau 

personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării 

împotriva incendiilor 

O.m.a.i. nr.129/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate 

la incendiu şi protecţie civilă 



 

 

 

 

 

 

 

 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

O.m.a.i. nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea 

serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii 

de urgenţă 

 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia în  domeniul 

achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor care transpun 

prevederi comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii  

 

Secţiunea 6 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul proiectului de 

act normativ 

     

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 

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 

Proiectul a fost supus consultării structurilor asociative 

ale autorităților administrației publice locale. 



4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750 / 2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

     

 

Avizul Consiliului Legislativ nr. …/…/2017 

Avizul Consiliului Economic și Social nr. …/…/2017 

 

6. Alte informaţii  

 

Secţiunea 7 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 

 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost supus consultării publice, 

potrivit Legii nr.52/2003 privind transparența 

decizională, fiind publicat pe pagina de internet a 

Ministerului Afacerilor Interne, la data de ______ . 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum 

şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii  

 

Secţiunea 8 

Măsuri de implementare 

 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi /sau locale – înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

În considerarea celor prezentate, a fost elaborat acest proiect de ordonanţă de urgenţă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările și completările ulterioare, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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