PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 29.05.2006
Nr.23/95/2006
AVIZ
asupra proiectului de Lege privind apărarea împotriva incendiilor

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz
care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind apărarea împotriva incendiilor,
transmis cu adresa nr. P.L.X 430 din 8 mai 2006 şi înregistrat la comisie sub nr.
23/95/08.05.2006.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data
de 23 mai 2006.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 aprilie 2006.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise
prezentate în anexă.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face
parte din categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia
României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Dan Ioan Popescu

Aurelia Vasile
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Anexa
AMENDAMENTE ADMISE
la proiectul de Lege privind apărarea împotriva incendiilor

Nr.
crt.
0
1

Text adoptat de Senat
1
Art. 6. – (3) În cazul în care anunţul de incendiu
s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat,
autorul răspunde contravenţional, potrivit legii, şi
suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea
forţelor de intervenţie.

Amendamente admise

Motivaţia

2
3
Art. 6. – (3) În cazul în care anunţul de incendiu Trebuie înăsprită sancţiunea
s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, pentru a descuraja astfel de
autorul răspunde contravenţional sau penal, fapte.
potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de
deplasarea forţelor de intervenţie.
Dep.Ioan Bivolaru - PSD

2

Art. 7. – (2) În cazul incendiilor produse la
păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi
fâneţe, persoanele fizice şi juridice aflate în
apropiere au obligaţia să intervină imediat cu
mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi
stingerea acestora.

Art. 7. – (2) În cazul incendiilor produse la Este neclară exprimarea cu
păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi privire la persoanele juridice
fâneţe, persoanele aflate în apropiere au obligaţia aflate în apropiere.
să intervină imediat cu mijloacele de care dispun,
pentru limitarea şi stingerea acestora.
Dep.Ioan Bivolaru - PSD

3

Art. 10. – (1) Pentru limitarea propagării şi
stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea
şi înlăturarea efectelor acestora, Consiliul General
al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale
sectoarelor acestuia, consiliile judeţene, consiliile

Art. 10. – (1) Pentru limitarea propagării şi
stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea
şi înlăturarea efectelor acestora, Consiliul General
al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale
sectoarelor acestuia, consiliile judeţene, consiliile

2

Precizare necesară în corelare cu
prevederile legale.
Plata se face în baza unui
contract.

0

1
locale, persoanele juridice prevăzute la art.8 şi
persoanele fizice care desfăşoară individual
activităţi economice în condiţiile Legii
nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice
şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi
economice în mod independent, cu modificările şi
completările ulterioare, au obligaţia să colaboreze
între ele, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază
de reciprocitate sau contra unei plăţi.

2
locale, persoanele juridice şi asociaţiile familiale
prevăzute la art.8 şi persoanele fizice care
desfăşoară individual activităţi economice în
condiţiile Legii nr.300/2004 privind autorizarea
persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care
desfăşoară activităţi economice în mod
independent, cu modificările şi completările
ulterioare, au obligaţia să colaboreze între ele,
contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de
reciprocitate sau pe bază contractuală.

3
Precizare necesară în corelare cu
prevederile legale.
Plata se face în baza unui
contract.

Dep.Ioan Bivolaru - PSD
4.

Art. 12. – (1) Autorităţile administraţiei publice
centrale şi celelalte organe centrale de
specialitate, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, judeţene sau locale,
instituţiile publice şi operatorii economici, au
obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau
un consilier cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva
incendiilor,
atestaţi
potrivit
metodologiei elaborate de Inspectoratul General.

Art. 12. – (1) Autorităţile administraţiei publice
centrale şi celelalte organe centrale de
specialitate, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, judeţene sau locale,
instituţiile publice şi operatorii economici, au
obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau
un consilier cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva
incendiilor,
atestaţi
potrivit
metodologiei elaborate de Inspectoratul General.
Ocupaţiile de cadru tehnic şi personal de
specialitate cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor sunt definite pe baza
standardelor ocupaţionale aprobate conform
legislaţiei în vigoare.

Funcţia de consilier cu atribuţii
în domeniul apărării împotriva
incendiilor nu există în COR şi
presupune
lipsa
de
responsabilitate a acestuia.

(2) Operatorii economici care au obligaţia (2) Consiliile locale şi operatorii economici care
prevăzută la alin.(1) se stabilesc pe baza desfăşoară activităţi cu risc de incendiu au
criteriilor emise de Inspectoratul General.
obligaţia prevăzută la alin.(1) se stabilesc pe baza
criteriilor emise de Inspectoratul General.

Nu toate consiliile locale au
obligaţia angajării unui cadru
tehnic sau personalului de
specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva

3

0

5.

1

2

3
incendiilor. Ca şi în cazul
agenţilor economici trebuie
stabilite criterii obiective (număr
locuitor, suprafaţa intravilanului,
etc.)

(3) Numirea şi schimbarea din funcţie a cadrului
tehnic sau a consilierului cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor se face la nivel
central numai cu avizul Inspectoratului General,
iar la nivel local cu avizul inspectoratelor.

(3) Numirea şi schimbarea din funcţie a cadrului
tehnic sau a personalului de specialitate cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor 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.

Numirea şi schimbarea în funcţie
trebuie să fie un atribut al
fiecărui agent economic sau
consiliu local. Se asigură astfel
corelarea cu prevederile art.13
alin.(5) din Legea nr.481/2004.

(4) Anularea avizului prevăzut la alin.(3) pentru
neîndeplinirea atribuţiilor specifice, atrage după
sine schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau
a consilierului cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor, 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)
Neîndeplinirea
corespunzătoare
a
atribuţiilor specifice atrage după sine
schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a
personalului de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor,
situaţie care trebuie comunicată de angajator
în termen de 48 ore de la angajare, la nivel
central Inspectoratului General iar la nivel
local inspectoratelor, după caz.

Numirea şi schimbarea în funcţie
trebuie să fie un atribut al
fiecărui agent economic sau
consiliu local. Se asigură astfel
corelarea cu prevederile art.13
alin.(5) din Legea nr.481/2004.

Art. 13. – …………………………………..

Art. 13. –

g) cuprinde anual, în bugetul propriu, sumele
necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea
serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile
de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente,
cât şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere
civilă a personalului, pentru cazurile de

g) cuprinde anual, în bugetul propriu, sumele
necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea
serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile
de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente,
cât şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere
civilă a personalului cu atribuţii pe linie de

Dep.Peter Lakatos – UDMR
Comisia pentru industrii şi servicii

4

Pentru consiliile locale ar fi un
efort financiar prea mare
asigurarea tuturor persoanelor
serviciilor de urgenţă voluntare.
Prin acceptarea amendamentului
se asigură doar cei care au

0

1
invaliditate sau de deces, produse prin accidente,
catastrofe sau alte asemenea evenimente
intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii
atribuţiilor specifice;

2
3
intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de atribuţii pe linie de intervenţie.
deces, produse prin accidente, catastrofe sau alte
asemenea evenimente intervenite în timpul şi din
cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;
Dep.Peter Lakatos – UDMR
Comisia pentru industrii şi servicii

6.

Art. 14. – ………………………………….
e) asigură controlul respectării măsurilor de
apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi
instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului
public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale,
la instituţiile publice şi operatorii economici de
interes local;

Art. 14. – ………………………………….
e) asigură controlul respectării măsurilor de
apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi
instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului
public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale,
precum şi la instituţiile publice;

……………………………………………….

Dep.Peter Lakatos – UDMR
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n) comunică de îndată inspectoratului, în scris,
dotarea cu autospeciale de intervenţie noi, precum
şi scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a
oricărei autospeciale;

n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea
şi repunerea din/în funcţiune a oricărei
autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris,
dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;

La operatorii economic controlul
respectării măsurilor de apărare
împotriva
incendiilor
la
construcţii
şi
instalaţii
tehnologice se efectuează de
inspecţiile de prevenire din
cadrul inspectoratelor.
Pentru operativitate, scoaterea şi
repunerea din/în funcţiune a
oricărei autospeciale se poate
comunica şi telefonic.

Dep.Peter Lakatos – UDMR
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7.

8.

Secţiunea a 6-a
Obligaţiile patronului, administratorului,
conducătorului instituţiei, utilizatorului şi
salariatului

Secţiunea a 6-a
Obligaţiile administratorului, conducătorului
instituţiei, utilizatorului şi salariatului

Art. 19. – Patronul, administratorul sau Art. 19. – Administratorul sau conducătorul
conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii
obligaţii principale:
principale:
………………………………………………..
5

Responsabilitatea
este
a
administratorului unei societăţi
comerciale, în plus, termenul de
patron nu este un termen juridic.

0

1
b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor
de incendiu din unitatea sa şi să dovedească
autorităţilor competente că măsurile de apărare
împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi
nivelul riscurilor;
……………………………………………

2
b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor
de incendiu din unitatea sa şi să asigure
corelarea măsurilor de apărare împotriva
incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;

h) să verifice dacă, atât salariaţii, cât şi persoanele
din exterior care au acces în unitatea sa, conduc şi
respectă instrucţiunile necesare privind măsurile
de apărare împotriva incendiilor;

h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă
instrucţiunile necesare privind măsurile de
apărare împotriva incendiilor şi să verifice
respectarea
acestor
măsuri
semnalate
corespunzător prin indicatoare de avertizare
de către persoanele din exterior care au acces în
unitatea sa;

Dep.Peter Lakatos – UDMR
Comisia pentru industrii şi servicii

3
Administratorul
trebuie
să
asigure corelarea măsurilor de
apărare împotriva incendiilor cu
natura şi nivelul riscurilor.
Autorităţile competente trebuie
să dovedească dacă această
corelare nu este corespunzătoare.
Persoanele din exterior nu pot fi
examinaţi asupra cunoaşterii
unor măsuri de apărare împotriva
incendiilor, ei trebuie să respecte
prevederile indicatoarelor de
avertizare.

Dep.Peter Lakatos – UDMR
Comisia pentru industrii şi servicii
i) să asigure constituirea, cu
avizul
inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat
precum şi funcţionarea acestuia conform
reglementărilor în vigoare ori să încheie contract
cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat,
capabil să intervină operativ şi eficace pentru
stingerea incendiilor;

i) să asigure constituirea, conform art.12
alin.(2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de
urgenţă privat precum şi funcţionarea acestuia
conform reglementărilor în vigoare ori să încheie
contract cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau
privat, capabil să intervină operativ şi eficace
pentru stingerea incendiilor;

Constituirea
serviciului
de
urgenţă privat se face doar la
operatorii economici care se
încadrează în criteriile stabilite
conform art.12 alin.(2).

Dep.Peter Lakatos – UDMR
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…………………………………….
m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului Participarea la concursurile
de urgenţă privat pentru intervenţie şi pentru de urgenţă privat pentru intervenţie;
profesionale ale serviciilor de
urgenţă private nu poate fi
participarea
acestuia
la
concursurile
Dep.Peter Lakatos – UDMR
impusă prin lege.
profesionale;
Comisia pentru industrii şi servicii
6

0
9.

1
Art. 21. – ……………………………………
d) să nu efectueze modificări în construcţia,
instalaţia echipamentul, dispozitivul sau mijlocul
de transport utilizat, neautorizate şi fără acordul
scris al proprietarului;

2

3

d) să nu efectueze modificări neautorizate şi
fără acordul scris al proprietarului, al
proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei,
echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de
transport utilizat ori al unii expert tehnic atestat
potrivit legislaţiei în vigoare;

Pentru claritatea textului şi
pentru cazurile în care acordul
scris al proiectantului iniţial este
imposibil de obţinut din motive
obiective.

Dep.Peter Lakatos – UDMR
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10.

11.

Art. 22. – ……………………………………….
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de patron e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de patron
sau administrator, după caz, în vederea realizării sau administrator, după caz, respectiv cu cadrul
măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
tehnic specializat cu atribuţii PSI, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva
incendiilor;

Art. 23. – ……………………………………..
a) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu
şi să evalueze riscurile pentru construcţii,
instalaţii şi amenajări, pe baza metodologiei
emise de Inspectoratul General şi publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I;

Comisia pentru industrii şi servicii

Trebuie justificat şi subliniat
rolul
şi
responsabilitatea
specialistului (a cadrului tehnic
specializat) angajat potrivit
art.12, care are atribuţii (conform
competenţelor acordate prin
standardul ocupaţional şi aprobat
de CNFPA) de a oferi
consultanţă tehnică în domeniu
privind toate problemele de
securitate la incendiu atât
factorilor
de
decizie
ale
operatorului economic cât şi
organelor
de
control
de
specialitate.

a) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu
pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi
amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de
Inspectoratul General şi să evalueze riscurile de
incendiu, pe baza metodologiei emise de
Inspectoratul General şi publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I;

Scenariile de securitate la
incendiu nu se elaborează pentru
orice construcţii, instalaţii şi
amenajări, ci numai la acelea
care se încadrează în criteriile
stabilite
de
Inspectoratul
General.

7

0

1

12.

Secţiunea a 8-a
Obligaţiile cadrelor tehnice/consilierilor cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor

2
Dep.Peter Lakatos – UDMR
Comisia pentru industrii şi servicii
Secţiunea a 8-a
Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de
specialitate cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor

3

Pentru corelare cu art.12 alin.(1).

Dep.Peter Lakatos – UDMR
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13.

Art. 26. – (1) Cadrele tehnice/consilierii cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, desemnate/desemnaţi la nivelul
autorităţilor administraţiei publice centrale,
ministerelor şi celorlalte organe centrale de
specialitate au următoarele obligaţii principale:
………………………………………………

Art. 26. – (1) Cadrele tehnice/personal de Pentru corelare cu art.12 alin.(1).
specialitate cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor, desemnate/desemnaţi la
nivelul autorităţilor administraţiei publice
centrale, ministerelor şi celorlalte organe centrale
de specialitate au următoarele obligaţii principale:
Dep.Peter Lakatos – UDMR
Comisia pentru industrii şi servicii

(2) Formarea, evaluarea şi certificarea
competenţei
profesionale
pentru
cadrele
tehnice/consilierii prevăzuţi la alin.(1) se
realizează de Centrul Naţional pentru Securitate
la Incendiu şi Protecţie Civilă, pe baza
standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel
naţional.

(2)
Formarea
şi
evaluarea
cadrelor Conform legilor armonizate cu
tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii aquis-ul comunitar, organismul
în domeniul apărării împotriva incendiilor se de abilitare este CNFPA.
realizează de către unităţile abilitate în
condiţiile legii, iar certificarea competenţei
profesionale se realizează de Centrul Naţional
pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie
Civilă autorizat la Centrul Naţional de
Formare Profesională a Adulţilor.
Dep.Peter Lakatos – UDMR
Comisia pentru industrii şi servicii

8

0
14.

1
Art. 27. – (1) Cadrele tehnice/consilierii cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, numite/numiţi la nivelul Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, al
consiliilor judeţene şi locale, al instituţiilor şi
operatorilor economici au următoarele obligaţii
principale:
…………………………………………..
(2) Formarea, evaluarea şi certificarea
competenţei
profesionale
a
cadrelor
tehnice/consilierilor prevăzuţi la alin.(1) se
realizează în centre de formare şi evaluare
abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul
General, pe baza standardelor ocupaţionale
recunoscute la nivel naţional.

2
3
Art. 27. – (1) Cadrele tehnice/personalul de Pentru corelare cu art.12 alin.(1).
specialitate cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor, din cadrul Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti,
consiliilor judeţene şi locale, instituţiilor şi
operatorilor economici au următoarele obligaţii
principale:
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(2) Formarea, evaluarea şi certificarea Pentru corelare cu art.12 alin.(1)
competenţei
profesionale
a
cadrelor şi art.26 alin.(2).
tehnice/personalului cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor prevăzute la
alin.(1) se realizează în centre de formare şi
evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor
ocupaţionale recunoscute la nivel naţional.
Dep.Peter Lakatos – UDMR
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15.

Art. 31. – (3) Consiliile locale au obligaţia să
constituie servicii de urgenţă voluntare, iar
operatorii economici şi instituţiile, servicii de
urgenţă private, potrivit legii.

Art. 31. – (3) Consiliile locale au obligaţia să Activităţile cu risc de incendiu
constituie servicii de urgenţă voluntare, iar justifică înfiinţarea serviciilor de
operatorii economici şi instituţiile, care urgenţă private.
desfăşoară activităţi cu risc de incendiu,
servicii de urgenţă private, potrivit legii.
Dep.Peter Lakatos – UDMR
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16.

Art.
32.
–(2)
Serviciile
de
urgenţă Art. 32. – (2) Serviciile de urgenţă Aceşti specialişti sunt, în
voluntare/private au în structură un compartiment voluntare/private au în structură compartiment prezent, numai cei cu ocupaţie
sau specialişti pentru prevenirea incendiilor, sau specialişti pentru prevenirea incendiilor,care înscrisă în COR, respectiv:
9

0

1
2
formaţii de intervenţie, salvare şi prin-ajutor, pot fi şi cadre tehnice specializate cu atribuţii
precum şi, după caz, ateliere de reparaţii şi de în domeniul PSI, conform art.12 alin. (1),
întreţinere.
formaţii de intervenţie, salvare şi prin ajutor,
precum şi, după caz, ateliere de reparaţii şi de
întreţinere.
Comisia pentru industrii şi servicii

17.

Art. 34. – (1)
competenţei
serviciilor de
realizează de
abilitate prin
General.

Formarea, evaluarea şi certificarea
profesionale
a
personalului
urgenţă voluntare sau private se
centre de formare şi evaluare
lege, cu avizul Inspectoratului

3
- Manager de securitate la
incendiu – cod COR 123.906;
- Specialist coordonator de
Securitate la Incendiu (SCSI) –
cod COR 315.103;
- Cadru tehnic cu atribuţii în
domeniul PSI – cod COR
516.106.
În consecinţă, legea trebuie să fie
clară şi să indice care sunt aceşti
„specialişti pentru prevenirea
incendiilor”.

Art. 34. – (1) Formarea, evaluarea şi certificarea Pentru claritatea textului.
competenţei
profesionale
a
personalului
serviciilor de urgenţă voluntare sau private se
realizează de către centre de formare şi evaluare
abilitate prin lege, avizare de Inspectoratul
General.
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18.

Art. 41. – (1) Pe timpul cât se află la cursuri de
pregătire şi concursuri profesionale, organizate în
afara localităţii în care funcţionează serviciul,
personalul serviciilor de urgenţă voluntare/private
beneficiază de toate drepturile de deplasare,
cazare şi de diurnă, ca şi personalul serviciilor de
urgenţă profesioniste, care se acordă de consiliul
local, patron, administrator sau conducătorul
instituţiei, după caz.

Art. 41. – (1) Pe timpul cât se află la cursuri de
pregătire şi concursuri profesionale, organizate în
afara localităţii în care funcţionează serviciul,
personalul serviciilor de urgenţă voluntare
beneficiază de toate drepturile de deplasare,
cazare şi de diurnă, ca şi personalul serviciilor de
urgenţă profesioniste, care se acordă de consiliul
local.
Dep.Peter Lakatos – UDMR
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În cazul serviciilor de urgenţă
private patronul, administratorul
stabileşte drepturile de cazare,
deplasare şi diurnă.

0
19.

1
Art. 44. – ……………………………………
II. b) neangajarea de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi celelalte organe
centrale de specialitate, Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţene sau
locale, instituţiile publice şi operatorii economici
care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu a cel
puţin un cadru tehnic sau consilier cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor;

2

3

b) neangajarea de către autorităţile administraţiei
publice centrale şi celelalte organe centrale de
specialitate, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, judeţene sau locale,
instituţiile publice şi operatorii economici care
desfăşoară activităţi cu risc de incendiu prevăzuţi
la art.12 alin.(2), a cel puţin un cadru tehnic sau
personal de specialitate cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor;

Nu toate consiliile locale, şi nu
toţi operatorii economici au
obligaţia angajării unui cadru
tehnic sau unui consilier cu
atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor.
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………………………………………………..
f)
nerespectarea
de
către
cadrele
tehnice/consilierii cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor a obligaţiilor pe
care le au potrivit prevederilor art.26 alin.(1)
lit.b), e), f) şi art.27 alin.(1) lit.c)-e);

f)
nerespectarea
de
către
cadrele Pentru corelare cu art.12 alin.(1).
tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor a
obligaţiilor pe care le au potrivit prevederilor
art.26 alin.(1) lit.b), e), f) şi art.27 alin.(1) lit.c)e);
Dep.Peter Lakatos – UDMR
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IV.
j)
necontrolarea
deţinătorilor
şi Se elimină
utilizatorilor de construcţii ori de instalaţii,
echipamente tehnologice de producţie şi de Dep.Peter Lakatos – UDMR
transport cu autorităţile administraţiei publice Comisia pentru industrii şi servicii
şi cu organele de specialitate ale acestora în
organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea
în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de
incendiu;
11

Neconlucrarea nu poate fi
definită şi apreciată obiectiv.
Deţinătorii şi utilizatorii de
construcţii ori de instalaţii,
echipamente tehnologice de
producţie şi de transport au
obligaţii stabilite de prezenta
lege pe care trebuie să le
îndeplinească.

0
20.

1
Art. 52. – În localitatea unde funcţionează
servicii de urgenţă profesioniste, consiliul local
nu are obligaţia constituirii formaţiilor de
intervenţie şi salvare prevăzute la art.32 alin.(2).

2
Art. 52. – În localitatea unde funcţionează
servicii de urgenţă profesioniste, consiliul local
nu are obligaţia constituirii serviciilor de
urgenţă voluntare.
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3
Activităţile
de
prevenire,
intervenţie şi salvare sunt
îndeplinite de serviciile de
urgenţă
profesioniste.
În
procesul
demilitarizării,
serviciile
de
urgenţă
profesioniste vor trece în
subordinea consiliilor judeţene şi
locale.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Dan Ioan Popescu

Aurelia Vasile

Consilier, Silvia Vlăsceanu
Expert, Isabela Robe
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