ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor
În contextul în care securitatea la incendiu este o cerință fundamentală a construcțiilor
prevăzută în Regulamentul (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,
având în vedere faptul că emiterea ori respingerea, după caz, a avizelor și autorizațiilor de
securitate la incendiu, prin care se certifică sau nu îndeplinirea cerinței esențiale securitate
la incendiu, constituie un act important de exercitare a autorității statului în domeniul
prevenirii situațiilor de urgență,
luând în considerare necesitatea de corelare a exercitării autorității de stat cu finalizarea
unor obiective de investiții finanțate prin programe ale Guvernului, cum este Programul
Național de Dezvoltare Locală,
ținând cont de necesitatea corelării unor prevederi legale cu cele ale unor reglementări
europene, precum și necesitatea modificării unor aspecte privind organizarea apărării
împotriva incendiilor,
pentru simplificarea procesului de avizare și autorizare a construcțiilor prin eliminarea unor
categorii de lucrări de modificare care nu vizează cerința fundamentală securitate la
incendiu,
în vederea asigurării cadrului legal necesar notificării la Uniunea Europeană a Centrului
Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă ca organism de evaluare a
constanței performanței produselor pentru construcții,
având în vedere că neadoptarea acestor măsuri normative ar avea consecințe negative
pentru buna funcționare a unor aspecte privind organizarea apărării împotriva incendiilor,
respectiv avizare/autorizare, performanță a produselor pentru construcții, sancționare
contravențională,
întrucât aceste elemente anterior menționate vizează interesul public și constituie situații
de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Articol unic - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. 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;
(...)
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.
2. 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 unui 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.
(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 și asociațiile familiale care desfășoară activități economice autorizate
pe teritoriul României, precum și celelalte entități legal constituite, neprevăzute la alin. (1)
și (2), îndeplinesc atribuțiile pe linia apărării împotriva incendiilor în nume propriu, prin
titularul de drept al entității.”
3. 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 funcționarea acestuia conform criteriilor de performanță prevăzute la art.32 alin.(3);”
4. 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);”

5. 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.”
6. La articolul 30, după alin.(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.”
7. La articolul 30, după alineatul (3) se introduc două noi 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.”
8. 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.”
9. La articolul 30, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin.(5 1) 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.
10. 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.”
11. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Consiliile locale au obligaţia să constituie 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.”
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.”
13. La articolul 32, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(3 1) cu
următorul cuprins:
„(31) 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.”
14. 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 criteriile prevăzute la alin. (3).”
15. La articolul 36, alineatul (1) litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
„e) verificarea, curățarea și repararea coșurilor de fum.”
16. La articolul 44 punctul II, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) neangajarea a cel puțin unui cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva
incendiilor de către autoritățile administrației publice centrale și celelalte organe centrale
de specialitate, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale
sectoarelor municipiului București, consiliile județene, precum și de către consiliile locale,
instituțiile publice și operatorii economici care se încadrează în criteriile prevăzute la art.
12 alin. (2).”
17. La articolul 44 punctul IV, litera i) se abrogă.
18. 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;”
19. 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 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.”
20. 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.”
21. 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.”

