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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

                 
Bucureşti, 2.02.2016 

                                       Nr.4c-3/416/2015 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în procedură de urgenţă, pentru 
aviz care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,transmis 
cu adresa nr.P.L.x865 din 9 decembrie 2015, înregistrată sub nr.4c-3/416 din 10 decembrie 
2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în scopul stabilirii unor criterii în baza 
cărora să se precizeze categoriile de construcţii/activităţi la care se impune asigurarea 
identificării şi evaluării riscului de incendiu. De asemenea se crează cadrul legal, prin care 
reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă vor aplica sigiliul asupra 
construcţiilor sau amenajărilor, ca o măsură suplimentară de securitate, având în vedere că în 
România, incendiul este cel mai frecvent tip de risc care poate genera situaţii de urgenţă. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ cu avizul nr.1192/4.11.2015 cu 
observaţii şi propuneri care au fost însuşite de iniţiatori.                                       
 Proiectul de lege a fost aprobat de Senat în şedinţa din 7.12.2015.            
 Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 2 februarie 2016. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu un 
amendament admis prevăzut în anexă. 
 Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
   

VICEPREŞEDINTE, 
 

Gheorghe Marin 
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ANEXA 
 

A M E N D A M E N T  A D M I S  
la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
 

Nr. 
crt. 

 

Text Ordonanţă de urgenţă nr. 
52/2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 307/2006 
privind apărarea împotriva 

incendiilor 
 

Text adoptat 
de Senat 

Amendament 
 Admis/Autor 

(Comisia) 

Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1. 5.După articolul 46 se introduce un 

nou articol, articolul 461, cu 
următorul cuprins: 
"Art. 461 (1) Aplicarea sigiliului la 
construcţiile sau amenajările 
operatorului economic în punctul de 
lucru vizează aplicarea acestuia doar 
pe căile de acces destinate clienţilor şi 
în situaţia în care operatorul economic 
are sediul/punctul de lucru şi 
domiciliul în aceeaşi locaţie cu privire 
la care se efectuează aplicarea 
sigiliului. 
(2) Concomitent cu aplicarea sigiliului 
la construcţiile sau amenajările 
operatorului economic în punctul de 
lucru, personalul prevăzut la art. 28 
alin. (2) afişează la loc vizibil un 
anunţ referitor la oprirea funcţionării 
ori utilizării construcţiilor sau 
amenajărilor operatorului economic. 
(3) Anunţul prevăzut la alin. (2) se 
afişează din interiorul construcţiilor 
sau amenajărilor operatorului 

 
 
 

Nemodificat. 

5. Alineatul (4) al articolului 461 
se modifică  şi va avea 
următorul cuprins:  
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 

Corelare cu Legea 
nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică 
legislativă pentru 
elaborarea actelor 
normative, republicată. 
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economic în punctul de lucru pe 
geamurile tuturor uşilor de acces 
destinate intrării clienţilor sau pe 
geamul ferestrelor, după caz, în aşa fel 
încât să fie vizibil din exterior. 
(4) Anunţul prevăzut la alin. (2) se 
tipăreşte cu litere de tipar de 
minimum 10 cm şi are următorul 
conţinut: 
«Oprirea funcţionării ori utilizării 
construcţiilor sau amenajărilor de 
către .............. pentru încălcarea gravă 
a cerinţei de securitate la incendiu în 
ceea ce priveşte periclitarea vieţii 
ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, 
neasigurarea stabilităţii elementelor 
portante, respectiv a limitării 
propagării focului şi fumului în 
interiorul edificiului şi la vecinătăţi.» 
 
 
 
(5) În momentul aplicării/ridicării 
sigiliului la construcţiile sau 
amenajările operatorului economic în 
punctul de lucru personalul prevăzut 
la art. 28 alin. (2) încheie un proces-
verbal de aplicare/ridicare a sigiliului. 
(6) Dacă aplicarea sigiliului la 
construcţiile sau amenajările 
operatorului economic în punctul de 
lucru nu poate fi realizată la data 
constatării faptei, personalul prevăzut 
la art. 28 alin. (2) încheie un proces-
verbal în care se descriu fapta şi 
împrejurările care nu au permis 
aplicarea sigiliului. 
(7) Ridicarea sigiliului la construcţiile 

 
 
 
 
 
“(4) Anunţul prevăzut la alin. (2) 
se tipăreşte cu litere de tipar de 
minimum 10 cm şi are următorul 
conţinut: 
«Oprirea funcţionării ori utilizării 
construcţiilor sau amenajărilor de 
către Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă pentru 
încălcarea gravă a cerinţei de 
securitate la incendiu în ceea ce 
priveşte periclitarea vieţii 
ocupanţilor şi forţelor de 
intervenţie, neasigurarea stabilităţii 
elementelor portante, respectiv a 
limitării propagării focului şi 
fumului în interiorul edificiului şi 
la vecinătăţi.» 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
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sau amenajările operatorului 
economic în punctul de lucru poate 
avea loc în oricare dintre următoarele 
situaţii: 
a) împlinirea termenului pentru care a 
fost dispusă oprirea funcţionării ori 
utilizării construcţiilor sau 
amenajărilor construcţiilor ori 
amenajărilor operatorului economic în 
punctul de lucru; 
b) în baza unei hotărâri judecătoreşti 
executorii; 
c) schimbarea proprietarului sau 
utilizatorului spaţiului în care se află 
construcţiile sau amenajările 
operatorului economic în punctul de 
lucru, în condiţiile în care se schimbă 
destinaţia construcţiei sau profilul de 
activitate; 
d) lucrări de reparaţii urgente sau 
necesare realizării cerinţei de 
securitate la incendiu în incinta 
construcţiilor sau amenajărilor 
operatorului economic în punctul de 
lucru; 
e) obţinerea autorizaţiei de securitate 
la incendiu. 
(8) În cazurile prevăzute la alin. (7) 
lit. b)-e) contravenientul are obligaţia 
de a solicita, în scris, instituţiei în care 
îşi desfăşoară activitatea personalul 
prevăzut la art. 28 alin. (2) care a 
aplicat sigiliul la construcţiile sau 
amenajările operatorului economic în 
punctul de lucru ridicarea sigiliului, 
ataşând totodată înscrisuri 
doveditoare. 
(9) Ridicarea sigiliului se realizează în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
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maximum 5 zile de la primirea 
solicitării. 
(10) În cazul prevăzut la alin. (7) lit. 
d) termenul pentru care a fost dispusă 
perioada de ridicare a sigiliului nu 
poate depăşi timpul necesar realizării 
lucrărilor în cauză. După realizarea 
scopului pentru care a fost solicitată 
ridicarea sigiliului, la construcţiile sau 
amenajările operatorului economic în 
punctul de lucru se aplică sigiliul până 
la obţinerea autorizaţiei de securitate 
la incendiu. 
(11) Operatorul economic poate face 
solicitarea prevăzută la alin. (7) lit. c) 
o singură dată pe toată perioada 
pentru care a fost dispusă măsura 
opririi funcţionării ori utilizării 
construcţiilor sau amenajărilor în 
punctul de lucru." 
 

 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 

                        
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Gheorghe Marin 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz. Maria Cristina Bălănescu    
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