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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra Proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind 
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru 
modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, precum 
şi pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, retrimis de plenul Camerei Deputaților Comisiei pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în vederea 
examinării și depunerii unui nou raport comun , cu adresa nr. PLx 435/2018 din 25 
februarie 2020. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA - OPRESCU Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 
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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, precum şi pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
 

  În conformitate cu prevederile art.71 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx nr. 435/2018 din 25 februarie 2020, spre 

dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic 

al construcţiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 

privind finanţele publice, precum şi pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, în vederea unei noi examinări și 

depunerii unui nou raport. 

 Pentru acest proiect de Lege s-a întocmit un raport comun de  adoptare a 

proiectului de lege cu amendamente admise  transmis plenului Camerei Deputaților 

în data de 14 noiembrie 2019.  Plenul Camerei Deputaților a decis, în ședința din data 

de 25 februarie 2020, retrimiterea acestui proiect de Lege, pentru corelarea 

 
 

Parlamentul  României 

 
 

 
 
 



amendamentelor din raportul inițial cu prevederile Legii nr. 170 din 7 octombrie 

2019, la Comisiile sesizate în fond în vederea examinării și depunerii unui nou raport. 

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 

92, alin(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 27 iunie 2018.  

 La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale : 

Consiliului Legislativ, Comisiei pentru sănătate și familie, Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități, Consiliului Economic și Social, precum şi punctul de vedere 

favorabil cu observații și propuneri al Guvernului. 

Proiectul de lege supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare introducerea 

unor dispoziții ce vizează expertizarea tuturor clădirilor care înregistrează o vechime 

mai mare de 20 de ani de la data construirii și care funcționea ză ca spital, policlinică 

sau dispensar medical uman, în vederea încadrării acestora într-o categorie de risc 

seismic. 

Potrivit prevederilor art. 62, art. 64 şi art. 131 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţe separate. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a reexaminat 

proiectul de lege în şedinţa din data de 7 decembrie 2021. La lucrări, membrii 

Comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au reexaminat proiectul de 

Lege, în ședință cu prezenţă fizică şi online din data de 2 februarie 2022.   La şedinţa 

Comisiei, deputații și-au înregistrat prezența conform listei de prezență.  

 În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 

două comisii au hotărât, cu  majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților un raport comun suplimentar de  adoptare  a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru modificarea 

art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru 



modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

amendamente admise prezentate în Anexa nr.1. 

 Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr.2. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA – OPRESCU 
 
 

PREŞEDINTE, 
Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 

 

 SECRETAR, 
Dumitru FLUCUŞ 

 
 
 
 
Şef serviciu, 
Nicoleta Toma 
 
Consilier parlamentar,  
Beatrice Meianu 
 

SECRETAR, 
Iulius – Marian FIRCZAK 

 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
Expert parlamentar, 

Laura Elena Gheorghe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma examinării, Comisiile  propun  adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
Crt 

Text OG nr. 20/1994 – 
modificat prin legea 

170/2019, 

Legea nr. 500/2002 și 

Legea nr. 273/2006 

Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse  

(autorul amendamentului) 

 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1.   LEGE 

pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 20/1994 privind 
măsuri pentru reducerea 

riscului seismic al construcţiilor 
existente, pentru modificarea 
art. 43 alin. (1) din Legea nr. 

500/2002 privind finanțele 
publice, precum și pentru 

modificarea art. 45 alin. (1) din 
Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale 

TITLUL LEGII 

 

LEGE 

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

 

Autori: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

 

 

 

Tehnică legislativă – pentru 
corelare cu amendamentele 
admise 

2.   Art.I. - Ordonanța Guvernului nr. 
20/1994 privind măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al 

Articol unic. - Nemodificat 

 

 

 



construcțiilor existente, republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.806 din 19 decembrie 
2013, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică și se completează după 
cum urmează: 

 

 

 

 

Autori: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

 

Tehnică legislativă – pentru 
corelare cu amendamentele 
admise 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Art. 1 

 

 

 

(2) Stabilirea riscului seismic 
pentru o anumită construcţie 
se face prin încadrarea 
acesteia în una dintre 
următoarele patru clase de 
risc: 

 

a) Clasa R(s) I, din care fac 
parte construcţiile cu risc 
ridicat de prăbuşire la 

- 1. La articolul 1, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 

 (2) Stabilirea riscului seismic pentru o 
anumită construcție se face prin 
încadrarea acesteia în una dintre 
următoarele patru clase de risc: 

 

 

 

a)Clasa de risc seismic RsI, din care 
fac parte clădirile cu susceptibilitate 
de prăbușire, totală sau parțială, la 

La data publicării în Monitorul 
Oficial a Ordinului viceprim-
ministrului, ministrul 
dezvoltării regionale ș i 
administrației publice nr. 
2834/2019 pentru aprobarea 
reglementării tehnice „Cod de 
proiectare seismică – Partea 
a III-a – Prevederi pentru 
evaluarea seismică a 
clădirilor existente, indicativ 
P 100-3/2019”, codul de 
proiectare seismică – Partea a 
III-a – Prevederi pentru 
evaluarea seismică a clădirilor 
existente, indicativ P100-
3/2008 și-a încetat 



cutremurul de proiectare 
corespunzător stării-limită 
ultime; 

 

b) Clasa R(s) II, în care se 
încadrează construcţiile care 
sub efectul cutremurului de 
proiectare pot suferi degradări 
structurale majore, dar la care 
pierderea stabilităţii este puţin 
probabilă; 

 

 

 

  c) Clasa R (s) III, care 
cuprinde construcţiile care sub 
efectul cutremurului de 
proiectare pot prezenta 
degradări structurale care nu 
afectează semnificativ 
siguranţa structurală, dar la 
care degradările nestructurale 
pot fi importante; 

 

d) Clasa R (s) IV, 
corespunzătoare construcţiilor 
la care răspunsul seismic 
aşteptat este similar celui 

acțiunea cutremurului de proiectare 
corespunzător stării-limită ultime; 

 

 

b) Clasa de risc seismic RsII, din care 
fac parte clădirile susceptibile de 
avariere majoră la acțiunea 
cutremurului de proiectare 
corespunzător stării-limită ultime, 
care pune în pericol siguranța 
utilizatorilor, dar la care prăbușirea 
totală sau parțială  este puţin 
probabilă; 

 

c) Clasa de risc seismic RsIII, din care 
fac parte clădirile susceptibile de 
avariere moderată la acțiunea 
cutremurului de proiectare 
corespunzător stării-limită ultime, 
care poate pune în pericol siguranţa 
utilizatorilor; 

 

 

d) Clasa de risc seismic RsIV, din 
care fac parte clădirile la care 
răspunsul seismic aşteptat sub 
efectul cutremurului de proiectare, 
corespunzător stării-limită ultime, 

aplicabilitatea. 

Astfel, este necesară 
redefinirea claselor de risc 
seismic în concordanță cu 
reglementarea tehnică „Cod de 
proiectare seismică – Partea a 
III-a – Prevederi pentru 
evaluarea seismică a clădirilor 
existente, indicativ P 100-
3/2019. 



obţinut la construcţiile 
proiectate pe baza 
prescripţiilor în vigoare. 

este similar celui așteptat pentru 
clădirile proiectate pe baza 
reglementărilor tehnice în vigoare. 

 

Autori: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

 

4.   Art. 2 

 

 

 

 (21) Până la data de 1 ianuarie 
2021 conducătorii instituţiilor 
publice vor dispune începerea 
expertizării tehnice, realizată 
de către experţi tehnici atestaţi 
pentru cerinţa fundamentală 
rezistenţă mecanică şi 
stabilitate, în vederea 
încadrării acestora în clasă de 
risc seismic şi a fundamentării 
măsurilor de intervenţie, 
asupra construcţiilor cu 
destinaţia de unităţi sau 
instituţii de învăţământ în care 
se desfăşoară activităţi 

1. La articolul 2, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alin. (2¹), cu următorul cuprins: 

 

„(2¹) Până la data de 1 ianuarie 
2020 conducătorii instituțiil or 
publice vor dispune începerea 
expertizării tehnice, realizate de 
către experți tehnici atestați pentru 
cerința fundamentală rezistență 
mecanică și stabilitate, în vederea 
încadrării acestora în clasă de risc 
seismic și fundamentării măsurilor 
de intervenție, asupra 
construcțiilor cu destinația de 
spital, policlinică sau dispensar 
policlinic, care se află în 
patrimoniul instituțiilor publice 
respective și care au fost construite 
înainte de anul 1978. În cazul 
existenței unor astfel de expertize, 

2. La articolul 2, alineatele (21) și 
(22

 

) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 

(21) Până la data de 1 ianuarie 2023 
conducătorii instituţiilor publice vor 
dispune începerea expertizării tehnice, 
realizată de către experţi tehnici 
atestaţi pentru cerinţa fundamentală 
rezistenţă mecanică şi stabilitate, în 
vederea încadrării acestora în clasă de 
risc seismic şi a fundamentării 
măsurilor de intervenţie, asupra 
construcţiilor cu destinaţia de unităţi 
sau instituţii de învăţământ în care se 
desfăşoară activităţi didactice care se 
află în patrimoniul instituţiilor publice 
respective şi care au fost construite 
înainte de anul 1978. Expertizele 
tehnice în vederea încadrării acestora 
în clasă de risc seismic şi a 

Pentru corelare cu prevederile 
legii nr. 170/2019. 

 

 

Prin reformularea propusă 
sunt avute în vedere și 
reglementările stabilite în anul 
2019, prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul 
dezvoltării regionale și 
administrației publice nr. 
2834/2019, precum și  faptul 
că expunerea și 
vulnerabilitatea seismică tind 
să se schimbe în timp, din 
cauza migrației interne, a 
dezvoltării urbane și a 
degradării fondului existent de 
clădiri.  



didactice care se află în 
patrimoniul instituţiilor 
publice respective şi care au 
fost construite înainte de anul 
1978. În cazul existenței 
unor astfel de expertize, 
numai clădirile expertizate 
după data de 1 ianuarie 2010 
sunt exceptate de la 
reexpertizare. Expertizele 
tehnice în vederea încadrării 
acestora în clasă de risc 
seismic şi a fundamentării 
măsurilor de intervenţie vor fi 
finalizate până la data de 1 
iunie 2024 

 

(22

 

) Sursa de finanţare este 
asigurată de la bugetul de stat 
prin Ministerul Educaţiei 
Naţionale, la solicitarea 
unităţilor administrativ-
teritoriale. 

 

numai clădirile expertizate după 
data de 1 ianuarie 2010 sunt 
exceptate de la reexpertizare. 
Expertizele tehnice în vederea 
încadrării acestora în clasă de risc 
seismic și fundamentării măsurilor 
de intervenție vor fi finalizate până 
la data de 1 iunie 2024.” 

fundamentării măsurilor de intervenţie 
vor fi finalizate până la data de 1 iunie 
2024. 

 

Autori: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

 

 

 

 

 

 

 

(22) Până la data de 1 ianuarie 2023 
conducătorii instituţiilor publice vor 
dispune începerea expertizării tehnice, 
realizată de către experţi tehnici 
atestaţi pentru cerinţa fundamentală 
rezistenţă mecanică şi stabilitate, în 
vederea încadrării acestora în clasă de 
risc seismic şi a fundamentării 
măsurilor de intervenţie asupra 
construcţiilor cu destinaţia de spital, 
policlinică sau dispensar policlinic, 
care se află în patrimoniul instituţiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește propunerea 
de modificare a art. 2 alin. (22) 
din OG nr. 20/1994, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
MDLPA susține 
amendamentul propus în 



publice respective şi care au fost 
construite înainte de anul 1978. 
Expertizele tehnice în vederea 
încadrării acestora în clasă de risc 
seismic şi a fundamentării măsurilor 
de intervenţie vor fi finalizate până la 
data de 1 iunie 2024. 

 

Autori: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

 

punctul de vedere al 
Guvernului, cu 
recomandarea ca termenul 
de 1 ianuarie 2022 menționat 
la alin. (22) referitor la 
dispunerea începerii 
expertizării tehnice să fie 
modificat cu 1 ianuarie 2023

 

, 
astfel încât sumele necesare 
realizării activității de 
expertizare tehnică să fie 
prevăzute în bugetele 
locale/bugetul de stat, după 
caz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   - 

 

 3. La articolul 2, după alineatul (22) 
se introduce un nou alineat, alin. 
(23), cu următorul cuprins: 

Pentru corelare cu  Legea nr. 
170 din 7 octombrie 2019. 



 

 

 

(23) Sursa de finanţare pentru 
realizarea activităților prevăzute la 
alin. (21) și alin. (2 2

 

) este asigurată 
de la bugetul de stat, prin 
Ministerul Educaţiei, prin 
Ministerul Sănătăț ii sau prin 
bugetul altor ministere și instituții 
cu rețea sanitară proprie, după caz, 
la solicitarea unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

Autori: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

 

  

Considerăm oportun să fie 
specificată sursa de finanțare 
și pentru realizarea expertizei 
tehnice în cazul construcțiilor 
cu destinația de spital, 
policlinică sau dispensar 
policlinic, sens în care am 
propus introducerea unui nou 
alineat, respectiv alin.(23

 

). 

6.  Art. 24 alin. (1) 

i) nerespectarea prevederilor 
art. 2 alin. (21

 

) de către 
conducătorii instituţiilor 
publice care au în 
administrare construcţii cu 
destinaţia de unităţi sau 
instituţii de învăţământ care 
au fost construite înainte de 
1978; 

2. La articolul 24 alineatul (1), 
după lit. h) se introduc două noi 
litere, lit. i) și j), cu următorul 
cuprins:  

 

„i) nerespectarea prevederilor 
art.21 de către conducătorii 
instituțiilor publice care au în 
administrare construcții cu 
destinația de spital, policlinică 
sau dispensar policlinic care au 
fost construite înainte de anul 

4. La articolul 24 alineatul (1), 
literele i) și j) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 

 

i) nerespectarea prevederilor art. 2 
alin. (21) și alin. (22) de către 
conducătorii instituţiilor publice care 
au în administrare construcţii cu 
destinaţia de unităţi sau instituţii de 
învăţământ, precum și construcții cu 
destinația de spital, policlinică sau 
dispensar policlinic, care au fost 

Tot în contextul modificărilor 
aduse O.G. nr.20/1994 prin 
Legea nr. 170/2019, potrivit 
cărora au fost introduse 
”construcțiile cu destinația de 
unități sau instituții de 
învățământ” Guvernul 
propune completarea celor 2 
litere ale alin.(1) a art.24. 

 



 

 

 

j) neînceperea sau 
împiedicarea în timpul 
mandatului a procedurilor 
legale pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor art. 
2 alin. (21

 

) de către 
conducătorii instituţiilor 
publice care au în 
administrare construcţii cu 
destinaţia de unităţi sau 
instituţii de învăţământ care 
au fost construite înainte de 
anul 1978. 

 

1978; 

 

j) neînceperea sau împiedicarea în 
timpul mandatului a procedurilor 
legale pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor art.21 de 
către conducătorii instituțiilor 
publice care au în administrare 
construcții cu destinația de 
spital, policlinică sau dispensar 
policlinic care au fost construite 
înainte de anul 1978.” 

construite înainte de anul 1978; 

 

j) neînceperea sau împiedicarea în 
timpul mandatului a procedurilor 
legale pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor art. 2 alin. (21) și alin. 
(22

 

) de către conducătorii instituţiilor 
publice care au în administrare 
construcţii cu destinaţia de unităţi sau 
instituţii de învăţământ, precum și 
construcții cu destinația de spital, 
policlinică sau dispensar policlinic, 
care au fost construite înainte de anul 
1978. 

Autori: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

 

7.  Art. 24 alin. (2) 

 

 

 

 

i) nerespectarea prevederilor 
lit. i), cu amendă de la 1.000 

3. La articolul 24 alineatul (2), 
după litera h) se introduce o 
nouă literă, lit. i), cu următorul 
cuprins: 

 

„i) nerespectarea prevederilor lit.i) 
și j), cu amendă de la 50.000 lei la 
100.000 lei.” 

Punctul 3 se elimină 

 

Autori: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

 

 

Referitor la propunerea  

de introducere a unei noi 
litere, respectiv litera i) la 
alin.(2) a art. 24, prevăzută în 
forma adoptată de Senat, 
precizăm că Guvernul nu 
consideră oportună această 
reglementare. 



lei la 10.000 lei; 

 

 

j) nerespectarea prevederilor 
lit. j), cu amendă de la 1.000 
lei la 10.000 lei. 

 

Contravențiile prevăzute în 
cazul construcțiilor cu 
destinația de spital, policlinică 
sau dispensar policlinic, 
trebuie corelate cu cele 
prevăzute în cazul 
construcţiilor cu destinaţia de 
unităţi sau instituţii de 
învăţământ, introduse în 
conținutul O.G. nr. 20/1994 
prin Legea nr. 170/2019.  

 

Astfel, propunem 
respingerea lit.i) în forma 
adoptată de Senat și 
menținerea  prevederilor 
actuale din ordonanță. 

8.  Art. 24  

(4)Constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor se fac 
de către organele cu atribuţii 
de control ale primăriilor 
municipiilor, oraşelor şi 
comunelor, respectiv ale 
Primăriei Municipiului 
Bucureşti, în cazul 
proprietarilor sau 
administratorilor, şi de către 

4. La articolul 24, alineatul (4) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

„(4)Constatarea contravențiilor și 
aplicarea sancțiunilor se fac de 
către organele cu atribuții de 
control ale primăriilor 
municipiilor, orașelor și 
comunelor, respectiv ale Primăriei 
Municipiului București, în cazul 
proprietarilor sau 

5. La articolul 24, alineatul (4) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

„(4) Constatarea contravențiilor și 
aplicarea sancțiunilor se fac de către 
organele cu atribuții de control ale 
primăriilor municipiilor, orașelor și 
comunelor, respectiv ale Primăriei 
Municipiului București, în cazul 
proprietarilor sau administratorilor, și 
de către prefect, în cazul primarului 

Reformulare a formei adoptate 
la Senat pentru a fi avute în 
vedere modificările și 
completările aduse OG nr. 
20/1994 prin Legea nr. 
170/2019 



prefect, în cazul primarului 
general al municipiului 
Bucureşti, respectiv al 
primarilor municipiilor, 
oraşelor şi comunelor, precum 
şi în cazul conducătorilor 
celorlalte instituţii publice, 
altele decât primăriile, şi care 
au în administrare construcţii 
cu destinaţia de unităţi sau 
instituţii de învăţământ. 

administratorilor, și de către 
prefect, în cazul primarului general 
al municipiului București, 
respectiv al primarilor 
municipiilor, orașelor și 
comunelor, precum și a 
conducătorilor celorlalte instituții 
publice, altele decât primăriile, și 
care au în administrare construcții 
cu destinația de spital, policlinică 
sau dispensar policlinic.” 

general al municipiului București, 
respectiv al primarilor municipiilor, 
orașelor și comunelor, precum și în 
cazul conducătorilor celorlalte 
instituții publice, altele decât 
primăriile, și care au în administrare 
construcţii cu destinaţia de unităţi sau 
instituţii de învăţământ, precum și 
construcții cu destinația de spital, 
policlinică sau dispensar policlinic.” 

 

Autori: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

9.  ___________________ 

 

 

 

 6. La articolul 24, după alineatul (4) 
se introduce un nou alineat, alin. (5), 
cu următorul cuprins: 

 

”(5) Pentru construcţiile cu destinaţia 
de unităţi sau instituţii de învăţământ, 
precum și pen tru construcțiile cu 
destinația de spital, policlinică sau 
dispensar policlinic aflate în 
administrarea instituțiilor din sistemul 
de apărare, ordine publică și securitate 
națională, respectiv în subordinea  
Ministerului Apărării Naționale, 
Ministerului Afacerilor Interne, 
Administrației Națională a 

Se propune introducerea 
acestui alineat având în vedere 
faptul că în cadrul MApN sau 
MAI sunt și construc ții cu 
destinaţia de unităţi sau 
instituţii de învăţământ, dar și 
pentru corelare cu prevederile 
Legii nr. 170/2019. 

 



Penitenciarelor, Serviciului Român de 
Informații, Serviciului de Informații 
Externe, Serviciului de 
Telecomunicații Speciale și 
Serviciului de Protecție și Pază, 
constatarea contravențiilor și aplicarea 
sancțiunilor se fac de către structurile 
proprii cu atribuții de control.”  

 

Autori: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

 

10.   

 

 

Legea nr. 500/2002 

 

 

 

Art. 43 

 

 

(1) Obiectivele/Proiectele de 

Art.II. - La articolul 43 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
597 din 13 august 2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, alineatul (1) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 

„(1) Obiectivele/Proiectele de 
investiții și celelalte categorii de 
investiții se cuprind în programele 
de investiții anuale, anexe la buget, 
numai dacă, în prealabil, 
documentațiile tehnico-economice, 
documentațiile de avizare a 
lucrărilor de intervenții, respectiv 

Art.II  se elimină 

 

Autori: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

 

MDLPA nu susține 
modificarea alin.(1) al art. 
43 din Legea nr. 500/2002, 
adoptat de Senat. 

În conformitate cu prevederile 
art. 9 alin. (1) din H.G. nr. 
907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul -cadru 
al documentațiilor tehnico -
economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și 
completările ulterioare, 
documentația de avizare a 
lucrărilor de intervenții este 



investiții și celelalte categorii 
de investiții se cuprind în 
programele de investiții 
anuale, anexe la buget, numai 
dacă, în prealabil, 
documentațiile tehnico-
economice, documentațiile de 
avizare a lucrărilor de 
intervenții, respectiv notele de 
fundamentare privind 
necesitatea și oportunitatea 
efectuării cheltuielilor aferente 
categoriilor de investiții 
incluse la poziția C «Alte 
cheltuieli de investiții» au fost 
elaborate și aprobate potrivit 
dispozițiilor legale. 

notele de fundamentare privind 
necesitatea și oportunitatea 
efectuării cheltuielilor aferente 
categoriilor de investiții incluse la 
poziția C «Alte cheltuieli de 
investiții» au fost elaborate și 
aprobate potrivit dispozițiilor 
legale. Documentațiile tehnico -
economice ce privesc investițiile 
cu valoarea de peste 450.000 lei la 
imobile cu destinația de sp ital, 
policlinică sau dispensar 
policlinic, vor conține și o 
expertiză tehnică efectuată după 
data de 1 ianuarie 2010, de către 
experți tehnici atestați pentru 
cerința fundamentală rezistență 
mecanică și 

stabilitate, în vederea încadrării 
construcțiilor în clasă de risc 
seismic.” 

 

 

documentația tehnico-
economice, elaborată pe baza 
expertizei tehnice a 
construcției/ construcțiilor 
existente și, după caz, a 
studiilor, auditurilor ori 
analizelor de specialitate în 
raport cu specificul investiției. 

În contextul celor menționate, 
considerăm că nu este 
necesară modificarea art. 43, 
întrucât, „investițiile asupra 
imobilelor” înseamnă lucrări 
de intervenție la clădirile 
existente și documentația de 
avizare a acestor tipuri de 
lucrări este elaborată în baza 
unei expertize tehnice. 
Totodată, menționăm că nu 
există o fundamentare pentru 
stabilirea pragului de 450.000 
lei prevăzut în cuprinsul 
acestui alineat. 

11.   

Legea 273/2006 

 

Art. 45 

Art.III. - La articolul 45 din 
Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.618 din 18 iulie 2006, 
cu modificările și completările 
ulterioare, alineatul (1) se modifică 

Art.III  se elimină 

 

Autori: Membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

MDLPA nu susține 
modificarea alin.(1) al art. 
45 din Legea nr. 273/2006, 
adoptat de Senat. 

În conformitate cu prevederile 
art. 9 alin. (1) din H.G. nr. 



(1) Obiectivele de investiții și 
celelalte cheltuieli asimilate 
investițiilor se cuprind în 
programele de investiții 
anuale, anexe la buget, numai 
dacă, în prealabil, 
documentațiile tehnico-
economice, respectiv notele de 
fundamentare privind 
necesitatea şi oportunitatea 
efectuării cheltuielilor 
asimilate investițiilor, au  fost 
elaborate și aprobate potrivit 
dispozițiilor legale. 

și va avea următorul cuprins: 

„(1) Obiectivele de investiții și 
celelalte cheltuieli asimilate 
investițiilor se cuprind în 
programele de investiții anuale, 
anexe la buget, numai dacă, în 
prealabil, documentațiile tehnic o-
economice, respectiv notele de 
fundamentare privind necesitatea 
şi oportunitatea efectuării 
cheltuielilor asimilate investițiilor, 
au fost elaborate și aprobate 
potrivit dispozițiilor legale. 

Documentațiile tehnico-economice 
ce privesc investițiile cu va loarea 
de peste 450.000 lei la imobile cu 
destinația de spital, policlinică sau 
dispensar policlinic vor conține și 
o expertiză tehnică efectuată după 
data de 1 ianuarie 2010, de către 
experți tehnici atestați pentru 
cerința fundamentală rezistență 
mecanică și stabilitate, în vederea 
încadrării construcțiilor în clasă de 
risc seismic.” 

 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul -cadru 
al documentațiilor tehnico -
economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și 
completările ulterioare, 
documentația de avizare a 
lucrărilor de intervenții este 
documentația tehnico-
economice, elaborată pe baza 
expertizei tehnice a 
construcției/ construcțiilor 
existente și, după caz, a 
studiilor, auditurilor ori 
analizelor de specialitate în 
raport cu specificul investiției. 

În contextul celor menționate, 
considerăm că nu este 
necesară modificarea art. 43, 
întrucât, „investițiile asupra 
imobilelor” înseamnă lucrări 
de intervenție la clădirile 
existente și documentaț ia de 
avizare a acestor tipuri de 
lucrări este elaborată în baza 
unei expertize tehnice. 
Totodată, menționăm că nu 
există o fundamentare pentru 
stabilirea pragului de 450.000 



lei prevăzut în cuprinsul 
acestui alineat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În cursul dezbaterii, Comisiile au respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
Crt.  

Formă act normnativ Amendament Motivare Cameră Decizională 

1. Art. 2 

(21

2. La articolul 2, alineatul (2

) Până la data de 1 ianuarie 2021 
conducătorii instituţiilor publice vor 
dispune începerea expertizării 
tehnice, realizată de către experţi 
tehnici atestaţi pentru cerinţa 
fundamentală rezistenţă mecanică şi 
stabilitate, în vederea încadrării 
acestora în clasă de risc seismic şi a 
fundamentării măsurilor de 
intervenţie, asupra construcţiilor cu 
destinaţia de unităţi sau instituţii 
de învăţământ în care se 
desfăşoară activităţi didactice care 
se află în patrimoniul instituţiilor 
publice respective şi care au fost 
construite înainte de anul 1978. În 
cazul existenței unor astfel de 
expertize, numai clădirile expertizate 
după data de 1 ianuarie 2010 sunt 
exceptate de la reexpertizare. 
Expertizele tehnice în vederea 

1

 

) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 

„(2¹) - Până la data de 1 ianuarie 2022 
conducătorii instituțiilor publice vor 
dispune începerea expertizării tehnice, 
realizate de către experți tehnici atestați 
pentru cerința fundamental rezistență 
mecanică și stabilitate, în vederea încadrării 
acestora în clasă de risc seismic și 
fundamentării măsurilor de intervenție, 
asupra construcțiilor cu destinația de 
spital, policlinică sau dispensar policlinic, 
care se află în patrimoniul instituțiilor 
publice respective și care au fost construite 
înainte de anul 1978. În cazul existenței 
unor astfel de expertize, numai clădirile 
expertizate după data de 1 ianuarie 2010 
sunt exceptate de la reexpertizare. 
Expertizele tehnice în vederea încadrării 
acestora în clasă de risc seismic și 

1. – 
2. Respins la vot întrucât 

amendamentul este 
reformulat de către 
membrii Comisiei la alin. 
(22

Camera Deputaților 

) în conformitate cu 
punctul de vedere al 
Guvernului. 



încadrării acestora în clasă de risc 
seismic şi a fundamentării măsurilor 
de intervenţie vor fi finalizate până 
la data de 1 iunie 2024. 

fundamentării măsurilor de intervenție vor 
fi finalizate până la data de 1 iunie 2024.” 

 

Autor: senator  Cristian Ghinea-USR 

 


	Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru modificarea art.43 ali...
	În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

