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TABEL COMPARATIV 

cu propuneri pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

Nr. 

crt. 
Forma actuală Forma propusă Observații 

1.  

    

 Art. 1 

(…) 

(2) În sensul prezentei legi, termenii și 

expresiile referitoare la situații de urgență, 

factori și tipuri de risc, intervenție operativă și 

evacuare au înțelesul prevăzut în Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Național de Management al 

Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 15/2005, iar 

termenii și expresiile specifice apărării 

împotriva incendiilor au următorul înțeles: 

a) autorizație de securitate la incendiu - 

actul administrativ emis, în baza legii, de 

inspectoratul pentru situații de urgență 

județean sau al municipiului București, prin 

care se certifică, în urma verificărilor în teren 

și a documentelor privind realizarea măsurilor 

de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea 

cerinței esențiale - securitate la incendiu - la 

construcții, instalații tehnologice și alte 

amenajări; autorizația de securitate la incendiu 

conferă persoanelor fizice sau juridice, 

deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și 

ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de 

a le pune în funcțiune și de a le exploata din 

punctul de vedere al îndeplinirii cerinței - 

esențiale securitate la incendiu; 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articolul 1, alineatul 2, literele a) și o) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

a) autorizația de securitate la incendiu - actul 

administrativ emis, în baza legii, de către 

inspectoratele pentru situații de urgență, prin care 

se certifică, în urma verificărilor în teren și a 

documentelor privind realizarea măsurilor de 

apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței 

esențiale - securitate la incendiu - la construcții, 

instalații și alte amenajări; autorizația de securitate 

la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, 

deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale 

altor amenajări, dreptul de a le pune în funcțiune și 

de a le exploata din punctul de vedere al 

îndeplinirii cerinței fundamentale securitate la 

incendiu; 

 

 

 (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminarea din definiția autorizației de 

securitate la incendiu a unui aspect prevăzut 

în mod eronat, respectiv dreptul de a edifica 

construcții și amenajări. Acest drept 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redefinirea noțiunii, având în vedere că 

textul nu corespunde necesităților actuale în 
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o) scenariu de securitate la incendiu - 

documentul care descrie calitativ evoluția 

unui incendiu în timp, identificând 

evenimentele-cheie care îl caracterizează și 

îl diferențiază de alte incendii posibile într-

o incintă. 

o) scenariu de securitate la incendiu - acea parte 

a pieselor scrise ale proiectului construcției, 

instalației sau amenajării, care sintetizează 

regulile și măsurile de apărare împotriva 

incendiilor stabilite și elaborate pentru proiectul 

respectiv; măsurile adoptate prin scenariul de 

securitate la incendiu se reflectă în piesele 

desenate ale documentațiilor de 

proiectare/execuție. 

proiectarea și executarea lucrărilor de 

construcții pentru îndeplinirea cerinței de 

securitate la incendiu. În forma propusă, 

documentul permite identificarea măsurilor 

de securitate la incendiu propuse, fiind util 

inclusiv în activitățile de avizare-autorizare. 

2.  

Art.12 

 

(1) Autoritățile administrației publice centrale 

și celelalte organe centrale de specialitate, 

Consiliul General al Municipiului București, 

consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

București, județene sau locale, instituțiile 

publice și operatorii economici au obligația să 

angajeze cel puțin un cadru tehnic sau 

personal de specialitate cu atribuții în 

domeniul apărării împotriva incendiilor, 

atestați potrivit metodologiei elaborate de 

Inspectoratul General. Ocupațiile de cadru 

tehnic și personal de specialitate cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva 

incendiilor sunt definite pe baza 

standardelor ocupaționale aprobate 

conform legislației în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

Articolul 12 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

(1) Autoritățile administrației publice centrale și 

celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul 

General al Municipiului București, consiliile locale 

ale sectoarelor municipiului București sau județene 

au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic 

cu atribuții în domeniul apărării împotriva 

incendiilor. 

 

(2) Obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic 

cu atribuții în domeniul apărării împotriva 

incendiilor revine și consiliilor locale, operatorilor 

economici și instituțiilor publice, altele decât cele 

prevăzute la alin. (1), care se încadrează în 

criteriile cuprinse în Normele generale de apărare 

împotriva incendiilor elaborate și aprobate potrivit 

art.17 alin.(2). 

 

(3) Consiliile locale, instituțiile publice și 

operatorii economici care nu se încadrează în 

criteriile prevăzute la alin (2), au obligația de a 

desemna, din rândul personalului propriu, un 

salariat care să îndeplinească și atribuții specifice 

în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

Se propune eliminarea referirilor la 

personalul de specialitate cu atribuții în 

domeniul apărării împotriva incendiilor 

pentru stabilirea clară a faptului că 

atribuțiile în acest domeniu revin exclusiv 

cadrelor tehnice, ca personal de specialitate.  

S-a avut în vedere reducerea 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.  

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. De asemenea, obligația 

era stabilită în mod eronat pentru a fi 

îndeplinită în termen de 48 de ore de la 

angajare, atât la numire cât și la schimbarea 

din funcție. 
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(2) Consiliile locale și operatorii economici 

care desfășoară activități cu risc de 

incendiu și care au obligația prevăzută la 

alin. (1) se stabilesc pe baza criteriilor emise 

de Inspectoratul General. 

(3) Numirea și schimbarea din funcție a 

cadrului tehnic sau a personalului de 

specialitate cu atribuții în domeniul 

apărării împotriva incendiilor trebuie 

comunicate de angajator în termen de 48 de 

ore de la angajare, după caz, la nivel 

central Inspectoratului General, iar la nivel 

local inspectoratelor. 

(4) Neîndeplinirea corespunzătoare a 

atribuțiilor specifice atrage schimbarea din 

funcție a cadrului tehnic sau a personalului 

de specialitate cu atribuții în domeniul 

apărării împotriva incendiilor, situație care 

trebuie comunicată de angajator în termen 

de 48 de ore de la angajare, la nivel central 

Inspectoratului General, iar la nivel local 

inspectoratelor, după caz. 

(5) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale 

care desfăşoară activităţi economice autorizate 

pe teritoriul României, precum şi celelalte 

entităţi legal constituite, neprevăzute la alin. 

(1), îndeplinesc atribuţiile pe linia apărării 

împotriva incendiilor în nume propriu, prin 

titularul de drept al entităţii. 

 

(4) Cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării 

împotriva incendiilor este persoana fizică atestată, 

angajată special sau care asigură îndeplinirea prin 

cumul a atribuțiilor de planificare, organizare, 

monitorizare și control a activității de apărare 

împotriva incendiilor. 

(5) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale care 

desfăşoară activităţi economice autorizate pe 

teritoriul României, precum şi celelalte entităţi 

legal constituite, neprevăzute la alin. (1) și (2), 

îndeplinesc atribuţiile pe linia apărării împotriva 

incendiilor în nume propriu, prin titularul de drept 

al entităţii. 

 

S-a eliminat prevederea cuprinsă la alin.(4) 

în forma actuală a legii având în vedere 

caracterul relativ al acesteia și formularea 

eronată și redundantă potrivit căreia 

schimbarea din funcție ar trebui comunicată 

în termen de 48 de ore de la angajare. 

Prin modificările aduse este stabilit clar 

statutul cadrelor tehnice. 

3.  

Art. 19 - Administratorul sau conducătorul 

instituției, după caz, are următoarele obligații 

principale: 

(…) 

La articolul 19, litera i) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

i) să asigure constituirea, cu avizul inspectoratului, 

a serviciului de urgență privat, precum și 

Eliminarea trimiterii eronate la art. 12 alin. 

(2) prevăzută actualmente în lege. 

 

Eliminarea de la obligații a posibilității 
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i) să asigure constituirea, conform art. 12 

alin. (2), cu avizul inspectoratului, a 

serviciului de urgență privat, precum și 

funcționarea acestuia conform 

reglementărilor în vigoare ori să încheie 

contract cu un alt serviciu de urgență 

voluntar sau privat, capabil să intervină 

operativ și eficace pentru stingerea 

incendiilor; 

funcționarea acestuia conform criteriilor de 

performanță prevăzute la art.32 alin.(3);  

încheierii de contracte și clarificarea 

obligației în sensul că atât constituirea, cât și 

funcționarea serviciului privat trebuie să 

respecte criteriile de performanță stabilite 

prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

4.  

Art. 23 - Proiectanții de construcții și 

amenajări, de echipamente, utilaje și instalații 

sunt obligați: 

    a) să elaboreze scenarii de securitate la 

incendiu pentru categoriile de construcții, 

instalații și amenajări stabilite pe baza 

criteriilor emise de Inspectoratul General și 

să evalueze riscurile de incendiu, pe baza 

metodologiei emise de Inspectoratul 

General și publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I; 

La articolul 23, litera a) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

a) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu 

potrivit structurii cadru stabilite prin normele 

metodologice prevăzute la art.30 alin.(9);  

S-a avut 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 

inițial  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 cu 

prevederile art.30 alin.(4) în ceea ce privește 

stabilirea prin hotărâre de Guvern a 

categoriilor de construcții și amenajări care 

se supun avizării/autorizării de securitate la 

incendiu.   

5.  

 

 

Art. 28(1) Exercitarea autorității de stat în 

domeniul apărării împotriva incendiilor se 

realizează prin activități de reglementare, 

autorizare, avizare, atestare, recunoaștere, 

desemnare, supraveghere a pieței, control, 

organizarea stingerii incendiilor și tragerea la 

răspundere juridică a persoanelor vinovate. 

 

La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

(1) Exercitarea autorității de stat în domeniul 

apărării împotriva incendiilor se realizează prin 

activități de reglementare, autorizare, avizare, 

atestare, inspecții,  supraveghere a pieței, control, 

organizarea stingerii incendiilor și tragerea la 

răspundere juridică a persoanelor vinovate. 

Se propune eliminarea termenilor 

recunoaștere, desemnare și introducerea 

termenului inspecții, în corelare cu 

prevederile 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. 

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

instituțional și a unor măsuri pentru 

aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 

nr.305/2011, precum și în OMAI nr. 

92/2013 pentru aprobarea Procedurii 

privind desemnarea organismelor de 

evaluare și verificare a constanței 

performanței produselor pentru construcții, 

respectiv OMAI nr. 91/2013 pentru 

aprobarea Procedurii privind desemnarea 

organismelor de evaluare tehnică 

europeană a produselor pentru construcții. 

IGSU efectuează doar inspecții de 

supraveghere la solicitarea  întemeiată a 

autorității de notificare sau a autorității care 

a acordat desemnarea. 

6.  

ART. 30  (1) Începerea lucrărilor de execuție 

la construcții și amenajări noi, de modificare a 

celor existente și/sau schimbarea destinației 

acestora, precum și punerea lor în funcțiune se 

fac numai după obținerea avizului sau 

autorizației de securitate la incendiu, după caz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articolul 30, după alineatul (1), se introduce 

un nou alineat, alin.(11), cu următorul conținut: 

(11) Prin excepție de la alin.(1), nu sunt supuse 

obligației de avizare sau autorizare lucrările de 

modificare executate exclusiv pentru: 

a) consolidare; 

b) intervenții la acoperișul clădirii care constau în 

lucrări de înlocuire a învelitorii și a suportului 

acesteia; 

c) extinderi sau schimbări de destinație ale unor 

încăperi aparținând construcțiilor existente, în 

vederea amenajării grupurilor sanitare, camerelor 

tehnice ori executarea de lucrări la acestea. 

Sunt propuse spre exceptare lucrările de 

consolidare, având în vedere că acestea 

vizează, 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. Această 

prevedere vizează, în principal, unitățile de 

învățământ din mediul rural, la care 

grupurile sanitare sunt amenajate în volumul 

construcției de învățământ. 
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Prin exceptările propuse sunt simplificate 

procedurile administrative în derularea unor 

proiecte care au ca obiect respectivele 

lucrări. 

7.  

Art.30 

(…) 

(3) Avizele și autorizațiile prevăzute la alin. 

(1) se eliberează de inspectorate, în termen de 

cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în 

condițiile prevăzute de normele metodologice 

de avizare și autorizare privind securitatea la 

incendiu. 

(…) 

 

 

 

 

 

 

La articolul 30, după alineatul (3), se introduc 

două alineate, alin.(31) și (32), cu următorul 

cuprins: 

(31) Avizul de securitate la incendiu se emite în 

vederea obținerii, potrivit legii, a autorizației de 

construire. 

(32) Actul prevăzut la alin. (31) se emite și pentru 

lucrări de compartimentare provizorie 

nestructurală, precum și la schimbarea destinației 

construcțiilor, atunci când aceste lucrări se pot 

executa, potrivit legii,  fără autorizație de 

construire. 

Pentru stabilirea explicită a cazurilor în care 

se emit avize de securitate la incendiu, fiind 

clarificate cazurile în care se solicită acest 

act și excluse, astfel, alte faze de elaborare a 

unei documentații tehnice (studiu de 

fezabilitate, prefezabilitate etc.).  

În acest sens, s-a avut în vedere corelarea 

prevederilor art.5 și ale art.11 din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, cu 

cele ale art.30 alin.(1) din Legea 

nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare. 

8.  

Art.30 

(…) 

(43) Excepția prevăzută la alin. (4^1) nu se 

aplică în situațiile în care se constată 

încălcarea gravă a cerinței de securitate la 

incendiu care impune oprirea funcționării ori 

utilizării construcțiilor sau amenajărilor, 

potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a 

Guvernului, cazuri care constituie contravenții 

potrivit legii. 

(…) 

 

 

 

 

 

 

La articolul 30, după alineatul (43) se introduce 

un nou alineat, alin.(44), cu următorul cuprins: 

(44) Persoanele care au obligația stabilită la alin. 

(2) și care derulează investiții, din fonduri publice 

sau fonduri europene, pentru conformare la cerința 

de securitate la incendiu, sunt exceptați de la 

aplicarea amenzii pentru funcționarea fără 

autorizație de securitate la incendiu până la data de 

31 decembrie 2019. 

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 
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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, actualmente, au rămas 

neautorizate un număr mare de obiective atât 

din sfera privată, cât și a 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. Pe 

de altă parte, 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 (PNDL), etapa a doua, au 

fost prevăzute lucrări de 

realizare/extindere/reabilitare/modernizare 
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grădiniţe, şcoli generale primare şi 

gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii 

naţionale, şcoli profesionale, şcoli 

postliceale, unităţi de învăţământ special de 

stat, precum și unități sanitare. În cadrul 

acestor lucrări sunt incluse și măsurile 

necesare obținerii autorizației de securitate 

la incendiu.  

Având în vedere că PNDL II a debutat în 

data de 16 iunie 2017, fiind necesar un timp 

suficient pentru proiectarea și execuția 

lucrărilor prevăzute, dar și pentru alte astfel 

de situații, în care investițiile pentru 

conformare la cerințele reglementărilor în 

vigoare 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 de 31.12.2019. 

Deși implementarea PNDL II este prevăzută 

pentru perioada 2017-2020, termenul de 

exceptare de la aplicarea amenzii este 

propus pentru 31.12.2019, având în vedere 

că, pe de o parte, lucrările necesare pentru 

conformare la cerința de securitate la 

incendiu vizează construcții existente și, sub 

aspectul termenului de execuție, se 

diferențiază de edificarea integrală a unor 

construcții noi iar, pe de altă parte, este 

avută în vedere importanța îndeplinirii 

cerinței de securitate la incendiu, sens în 

care lucrările necesită a fi urgentate în raport 

cu termenul de implementare a programului 
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de finanțare și, astfel, asigurarea nivelului de 

siguranță scontat. 

9.  

 La articolul 30, după alineatul (5) se introduc 

două noi alineate, alin.(51) și (52), cu următorul 

cuprins: 

„(51) Autorizația de securitate la incendiu își 

păstrează valabilitatea atunci când, prin schimbarea 

destinației unei construcții care deține acest act de 

autoritate, fără autorizație de construire, sunt 

respectate prevederile reglementărilor tehnice de 

proiectare și de echipare cu instalații de detectare, 

semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor, 

iluminat de securitate și sisteme de desfumare, 

aferente noii destinații. 

(52) Evaluarea cerințelor de la alin.(51) se face de 

către specialiști care desfășoară activitate în 

construcții potrivit domeniului și specialității 

pentru care sunt atestați la cerința securitate la 

incendiu de Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene sau 

de către proiectanți. 

În vederea debirocratizării procesului de 

autorizare s-a stabilit ca 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. 

În baza prevederilor art. 21 din Legea nr 

10/1995, republicată, privind calitatea în 

construcţii, pentru cerința de securitate la 

incendiu specialiştii atestați care desfăşoară 

activitate în construcţii sunt verificatorii de 

proiecte și experţii tehnici. 

Potrivit prevederilor art. 13, alin. (4) din 

același act normativ expertizarea tehnică a 

construcţiilor se efectuează de către experţi 

tehnici atestaţi. 

Atât pentru construcții noi, cât și pentru 

modificarea sau schimbarea destinației 

construcțiilor existente, pentru obținerea 

avizului/autorizației de securitate la incendiu 

proiectanții elaborează scenarii de securitate 

la incendiu, în cadrul cărora efectuează o 

evaluare a stării tehnice a construcției 

inclusiv în ceea ce privește riscul de 

incendiu și nivelurile criteriilor de 

performanță privind securitatea la incendiu. 

Prin urmare, în cazul particular al schimbării 
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destinației care face obiectul propunerii de 

completare a art. 30 din Legea nr. 307/2006, 

se apreciază că respectarea prevederilor 

reglementărilor tehnice de proiectare și de 

echipare cu instalații de detectare, 

semnalizare, alarmare și stingere a 

incendiilor, iluminat de securitate și sisteme 

de desfumare, aferente unei noi destinații a 

construcției, poate fi efectuată, pe lângă 

experții tehnici atestați, și de către 

proiectanți și verificatori de proiecte atestați. 

10.  

Art.301 

 

(1) La recepția la terminarea lucrărilor de 

construcții aferente clădirilor civile cu săli 

aglomerate, înalte, foarte înalte, din categoria 

de importanță excepțională sau deosebită, 

de producție și/sau depozitare cu suprafețe 

desfășurate de peste 5.000 mp și risc mare sau 

foarte mare de incendiu, centrelor comerciale 

cu suprafața desfășurată de peste 2.500 mp, 

parcajelor cu mai mult de 100 de locuri de 

parcare pentru autoturisme, clădirilor de 

turism având capacitatea mai mare de 50 de 

locuri de cazare, spitalelor, căminelor 

pentru copii și bătrâni sau altor clădiri 

destinate persoanelor ce nu se pot evacua 

singure, investitorii sunt obligați să solicite în 

scris și să includă în comisia de recepție, în 

calitate de membru, o persoană desemnată de 

inspecțiile de prevenire din cadrul 

inspectoratelor. 

La articolul 301, alineatul (1) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

(1) La recepția la terminarea lucrărilor de 

construcții aferente clădirilor civile cu săli 

aglomerate, înalte, foarte înalte, de producție și/sau 

depozitare cu suprafețe desfășurate de peste 5.000 

mp și risc mare sau foarte mare de incendiu, 

centrelor comerciale cu suprafața desfășurată de 

peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 de 

locuri de parcare pentru autoturisme, clădirilor de 

turism având capacitatea mai mare de 10 camere 

sau 50 paturi, spitalelor, căminelor pentru copii cu 

suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 

175 mp și azilurilor de bătrâni sau altor clădiri 

destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure 

cu mai mult de 50 locuri, investitorii sunt obligați 

să solicite în scris și să includă în comisia de 

recepție, în calitate de membru, o persoană 

desemnată de inspecțiile de prevenire din cadrul 

inspectoratelor. 

Modificările propuse au drept scop 

simplificarea procedurilor de recepție la 

terminarea lucrărilor de construcții pentru 

acele categorii de obiective care prin 

caracteristici de suprafață, număr de 

camere/locuri nu necesită echiparea cu 

instalații de protecție împotriva incendiilor. 

În acest sens este urmărită și corelarea cu 

categoriile de construcții care se supun, 

potrivit legii, avizării-autorizării din punct 

de vedere al securității la incendiu. 

11.  

ART. 31 

    ... 

    (3) Consiliile locale au obligaţia să 

La articolul 31, alineatul 3 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 
(3) Consiliile locale au obligaţia să constituie 

Clarificarea faptului că obligația de a 

constitui servicii private revine numai 

operatorilor economici și instituțiilor 
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constituie servicii de urgenţă voluntare, iar 

operatorii economici şi instituţiile, care 

desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, 

servicii de urgenţă private, potrivit legii. 

servicii de urgenţă voluntare, iar operatorii 

economici și instituțiile stabilite prin criteriile 

de performanță prevăzute la art. 32, alin. 3, au 

obligația să  constituie servicii de urgenţă 

private. 

stabilite prin criteriile de performanță 

aprobate prin ordin al ministrului afacerilor 

interne. 

Modificările se corelează și cu modificările 

propuse la art. 19, lit. i). 

12.  

 La articolul 31, după alineatul (4) se introduce 

un nou alineat, alin.(5) cu următorul cuprins: 

„(5) Prin excepție de la prevederile art.19 lit.i), 

obligația operatoriilor economici de a constitui 

servicii de urgență private poate fi îndeplinită și 

prin încheierea unui contract cu un serviciu de 

urgență voluntar sau privat, capabil să intervină 

operativ și eficace pentru stingerea incendiilor.” 

 

Clarificarea textului de lege în sensul în care 

alternativa încheierii contractului să revină 

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. 

13.  

 La articolul 32, după alineatul (3) se introduce 

un nou alineat, alin.(31) cu următorul cuprins: 

(3^1) Constituirea serviciilor de urgență voluntare 

are la bază principiile complementarității 

răspunsului în situații de urgență, reducerii 

timpului de răspuns, principiul cooperării la nivel 

local și a implicării comunității. 

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 evidențiază importanța 

implicării comunității în asigurarea 

autoprotecției. 

Sunt principiile pe baza cărora se stabilesc 

criteriile de constituire și organizare a 

acestor servicii. 

14.  

Art. 32 

(…) 

(5) Înființarea, extinderea sau restrângerea 

activității, precum și desființarea unui 

serviciu de urgență voluntar/privat se fac 

numai cu avizul inspectoratului. 

 

La articolul 32, alineatul (5) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

(5) Înființarea și desființarea unui serviciu de 

urgență voluntar/privat se fac numai cu avizul 

inspectoratului; avizele de înființare și 

desființare, precum și cele pentru sectoarele de 

competență se emit în condițiile stabilite prin 

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 sector de competență, care au la baza 

aceeași documentație. Pe de altă parte, 
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criteriile prevăzute la alin. (3). restrângerea activității, definită ca scăderea 

numărului de sectoare de competență 

presupune emitere în mod inutil a unui aviz 

de restrângere, care necesită depunerea unei 

documentații, în mod real fiind nevoie de o 

simplă notificare/informare a inspectoratului 

pentru situații de urgență. 

15.  

ART. 36 

    (1) Pe baza hotărârii consiliului local şi în 

condiţiile prevăzute de lege, serviciul de 

urgenţă voluntar poate presta, contra cost, 

către orice persoană fizică sau juridică, fără a 

afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii 

cum sunt: 

    ... 

    b) transport de apă, evacuarea apei din 

subsolurile clădirilor sau din fântâni; 

    ... 

    e) transport de apă. 

 

La articolul 36, alineatul 1, litera e) se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

 

e) verificarea, curăţarea şi repararea coşurilor 

de fum. 

Eliminarea redundanței prevederilor din 

textul actual ale literelor b) și e). 

Pe de altă parte se are în vedere prevederea 

posibilității prestării, prin serviciul voluntar, 

a activităților de verificare, curăţare şi 

reparare a coşurilor de fum, având în vedere 

că, anual, în medie, se înregistrează peste 

6000 de incendii la locuințe, în care sunt 

înregistrate peste 80% din decesele cauzate 

de acest tip de risc. În ceea ce privește 

cauzele incendiilor produse la locuințe, cca. 

35% o reprezintă exploatarea coșurilor de 

fum necurățate, nereparate și neizolate față 

de elemente combustibile. Astfel, cu 

implicarea autorităților locale, care 

constituie și organizează serviciile 

voluntare, poate fi efectuată o activitate 

foarte importantă în prevenirea unor astfel 

de evenimente. La momentul actual, 

organizarea la nivelul comunităților a 

activității de verificare, curăţare şi reparare a 

coşurilor nu este reglementată.  

16.  

Art.44 

(…) 

II. cu amendă de la 1.001 lei la 2.500 lei: 

(…) 

b) neangajarea de către autoritățile 

administrației publice centrale și celelalte 

 

 

La articolul 44 punctul II, litera b) se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

b) neangajarea a cel puţin unui cadru tehnic cu 

atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor 

 

 

Se corelează fapta care constituie 

contravenție cu modificările propuse la 

art.12 alin.(1) – (4). 
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organe centrale de specialitate, Consiliul 

General al Municipiului București, consiliile 

locale ale sectoarelor municipiului București, 

consiliile județene sau locale, instituțiile 

publice și operatorii economici care 

desfășoară activități cu risc de incendiu, 

prevăzuți la art. 12 alin. (2), a cel puțin un 

cadru tehnic sau personal de specialitate cu 

atribuții în domeniul apărării împotriva 

incendiilor; 

de către autorităţile administraţiei publice centrale 

şi celelalte organe centrale de specialitate, 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, consiliile judeţene, precum și de către 

consiliile locale, instituţiile publice şi operatorii 

economici care se încadrează în criteriile prevăzute 

la art. 12 alin. (2). 

17.  

Art.44 

(…) 

IV. cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei: 

(…) 

    i) nesolicitarea și neobținerea de către 

persoanele fizice ori juridice care finanțează și 

realizează investiții noi sau intervenții la 

construcțiile existente ori, după caz, de către 

beneficiarul investiției a avizelor și/sau 

autorizațiilor prevăzute de prezenta lege; 

 

 

 

 

La articolul 44 punctul IV, litera i) se abrogă. 

 

 

 

Prevederea este redundantă, fapta care 

constituie contravenție fiind sancționată cu 

un cuantum mai mare la art.44 pct.V lit.a) și 

b). 

18.  

Art.44 

(…) 

V. cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei: 

(…) 

b) punerea în funcțiune a construcțiilor și 

amenajărilor noi ori a celor existente la care s-

au executat lucrări de modificare și/sau s-a 

schimbat destinația acestora, fără obținerea 

autorizației de securitate la incendiu; 

 

 

La articolul 44 punctul V,litera b) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

b) funcționarea construcțiilor și amenajărilor noi 

ori a celor existente la care s-au executat lucrări de 

modificare și/sau s-a schimbat destinația acestora, 

fără obținerea autorizației de securitate la incendiu; 

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. 

19.  

Art. 47 

(…) 

(3) La sediile Parlamentului, Administrației 

Prezidențiale, Guvernului, precum și la alte 

obiective de importanță deosebită aflate în 

administrarea autorităților publice centrale se 

La articolul 47, alineatul (3) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

(3) La sediile Parlamentului, Administrației 

Prezidențiale, Guvernului, precum și la alte 

obiective de importanță deosebită aflate în 

Competența privind înființarea, desființarea, 

dislocarea și redislocarea subunităților în 

Ministerul Afacerilor Interne revine 

ministrului afacerilor interne, potrivit 

prevederilor art. 12, alin. (4) din OUG nr. 

30/2007 privind organizarea și funcționarea 
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pot constitui, prin hotărâre a Guvernului, 

subunități profesioniste speciale de 

intervenție; instituțiile menționate asigură 

gratuit imobilele, spațiile și utilitățile necesare 

în vederea funcționării și desfășurării 

activităților subunităților. 

administrarea autorităților publice centrale se pot 

constitui, prin ordin al ministrului afacerilor 

interne, subunități profesioniste speciale de 

intervenție; instituțiile menționate asigură gratuit 

imobilele, spațiile și utilitățile necesare în vederea 

funcționării și desfășurării activităților 

subunităților. 

MAI, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

15/2008, cu modificările și completările 

ulterioare. 

20.  

Art. 49(1) Laboratoarele de încercări la foc se 

autorizează în condițiile legii. 

(2) Regulamentul de autorizare a 

laboratoarelor de încercări la foc se elaborează 

de Inspectoratul General, se aprobă prin ordin 

al ministrului administrației și internelor și se 

publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

 

 

 

 

 

 

După articolul 49 introduce un nou articol, 

articolul 491 cu următorul cuprins: 

Art.491 Centrul Național pentru Securitate la 

Incendiu și Protecție Civilă are personalitate 

juridică. 

Includerea prevederii este necesară pentru 

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 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 9 martie 

2011. 

21.  

Art. 50 

(…) 

(2) În domeniul nereglementat de Legea nr. 

608/2001 privind evaluarea conformității 

produselor, republicată, introducerea pe piață 

a produselor prevăzute la alin. (1) se face pe 

baza evaluării conformității față de 

reglementările elaborate de Inspectoratul 

General. 

La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

(2) În domeniul nereglementat de Regulamentul 

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

Consiliului din 9 martie 2011,  introducerea pe 

piață a produselor prevăzute la alin. (1) se face pe 

baza evaluării conformității față de reglementările 

elaborate de Inspectoratul General. 

Se propune modificarea acestui alineat 

datorită modificărilor legislative, respectiv 

abrogarea Legii nr.608/2001 și publicarea 

Regulamentului (UE) nr.305/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 9 martie 2011. 

 


