
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din  
19 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 2, alineatul (1) şi partea introductivă a 

alineatului (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„Art. 2. – (1) Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau 

juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care 
au în administrare construcţii au obligaţia să acţioneze pentru: 

a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor din 
proprietate sau din administrare; 

b) expertizarea tehnică, de către experţi tehnici atestaţi pentru 
cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, a construcţiilor 
existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni 
seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice în vederea 
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încadrării acestora în clasă de risc seismic şi fundamentării măsurilor de 
intervenţie; 

c) transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică şi a 
încadrării construcţiei în clasă de risc seismic către autorităţile 
administraţiei publice locale competente, precum şi către Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile 
de la data primirii raportului de expertiză tehnică, în vederea asigurării, 
în condiţiile legii, a monitorizării acţiunilor pentru reducerea riscului 
seismic, respectiv înscrierii în partea I a cărţii funciare a imobilului a 
clasei de risc seismic în care a fost încadrată construcţia existentă; 

d) aprobarea deciziei de intervenţie şi continuarea acţiunilor 
definite la alin. (6), în funcţie de concluziile fundamentale din raportul 
de expertiză tehnică. 
.................................................................................................................... 

(6) Pentru construcţiile expertizate tehnic şi încadrate în  
clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, indiferent de 
forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă, 
proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, asociaţiile de 
proprietari, persoanele juridice care au în administrare construcţii, 
precum şi conducătorii instituţiilor publice şi deţinătorii cu orice titlu de 
construcţii de interes şi utilitate publică vor proceda, în realizarea 
obligaţiilor care le revin conform legii civile şi calităţii în construcţii, 
la:” 
 

2. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou 
alineat, alin. (61), cu următorul cuprins: 

„(61) Se interzic organizarea şi desfăşurarea de activităţi 
permanente şi/sau temporare în spaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a) 
şi altele asemenea, care implică aglomerări de persoane, până la 
finalizarea lucrărilor de intervenţie realizate în scopul creşterii nivelului 
de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.” 

 
3. La articolul 7 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi 

vor avea următorul cuprins: 
„b) prezintă un regim de înălţime de la P+3 etaje inclusiv şi 

minimum 10 apartamente; 
c) sunt amplasate în localităţi pentru care valoarea de vârf a 

acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur ag , potrivit hărţii de 
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zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, 
este mai mare sau egală cu 0,15 g.” 

 
4. La articolul 24 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„e) nerespectarea obligaţiei de realizare şi amplasare a 

panourilor de înştiinţare în termen de 60 de zile de la data primirii 
raportului de expertiză tehnică, precum şi îndepărtarea acestora înainte 
de începerea execuţiei lucrărilor de intervenţie;” 

 
5. La articolul 24 alineatul (1), după litera g) se introduce o 

nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins: 
„h) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (61) de către 

proprietarii construcţiilor/spaţiilor din aceste construcţii, persoane fizice 
sau juridice, asociaţiile de proprietari, respectiv de către   persoanele 
fizice sau juridice care au în administrare construcţii/spaţii din aceste 
construcţii.” 

 
6. La articolul 24, alineatul (2), după litera g) se introduce o 

nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins: 
„h) nerespectarea prevederilor lit. h), cu amendă de la 50.000 lei 

la 70.000 lei, împreună cu măsura interzicerii emiterii autorizaţiilor de 
funcţionare pentru spaţiul în cauză de către autoritatea administraţiei 
publice locale competente.” 

 
Art. II. – Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din  
19 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 21 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor  
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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