
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 

L E G E 
 

 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2006 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului  

nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 14 din  

26 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic 

al construcţiilor existente, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea 

nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din  

30 ianuarie 2006, cu următoarele modificări şi completări: 
 

1. La articolul I punctul 1, alineatul (11) al articolului 2 va 

avea următorul cuprins: 

„(11) Proprietarii şi, după caz, administratorii spaţiilor publice 

cu altă destinaţie situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte 
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niveluri ale clădirilor de locuit multietajate, cu peste P+3 etaje, 

construite înainte de anul 1978, au obligaţia să acţioneze proporţional, în 

solidar cu proprietarii locuinţelor şi cu asociaţia de proprietari pentru 

expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii clădiri, în termen 

de 2 ani de la data primirii notificării prevăzute la art. 4 alin. (31) lit. b).” 
 

2. La articolul I punctul 2, litera a) a alineatului (2) al 

articolului 2 va avea următorul cuprins: 

„a) realizarea proiectării lucrărilor de intervenţie de către 

persoane fizice sau juridice autorizate şi verificarea proiectelor de către 

verificatori tehnici atestaţi, în termen de 2 ani de la data primirii 

notificării încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii expertizate;” 
 

3. La articolul I punctul 3, partea introductivă a alineatului 

(31) al articolului 4 va avea următorul cuprins: 

„(31) Primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv 

primarul general al municipiului Bucureşti vor acţiona, în aria lor de 

competenţă, pentru:” 
 

4. La articolul I punctul 4, articolul 21 va avea următorul cuprins: 

„Art. 21. – (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după 

cum urmează: 

a) nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligaţiei 

prevăzute la art. 2 alin. (11) privind expertizarea tehnică; 

b) nerespectarea obligaţiei de a proceda la proiectarea lucrărilor 

de consolidare, în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I 

de risc seismic a clădirii expertizate; 



 3

c) neînceperea execuţiei lucrărilor de consolidare în termen de  

2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare. 

(2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se 

sancţionează astfel: 

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

(RON) la 2.000 lei (RON); 

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

(RON) la 2.000 lei (RON); 

c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendă de la 1.500 lei 

(RON) la 3.000 lei (RON). 

(3) Contravenţiile se aplică proprietarilor sau autorităţilor 

administraţiei publice locale, după caz. 

(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, şi de către prefect în cazul autorităţilor 

administraţiei publice locale.” 
 

5. La articolul II, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„Art. II. – (1) În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a 

legii de aprobare a prezentei ordonanţe primarii municipiilor, oraşelor şi 

comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor 

aduce la îndeplinire prevederile alin. (31) al art. 4 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul 

(2) din Constituţia României, republicată. 
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