
 
 

NORME 
 DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR ŞI DE DOTARE 

SPECIFICĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

(Extras) 

 
Art. 6 
Prezentele norme nu sunt limitative, ele se completează cu prevederile din reglementările 
tehnice specifice şi instrucţiunile producătorilor de echipamente şi instalaţii, precum şi cu 
măsuri de apărare împotriva incendiilor adecvate situaţiilor pentru care nu sunt formulate 
reglementări. 
.............................................................................................. 
 
 
Art. 13 
Utilizatorii spaţiilor din corpurile de clădire ale Palatului Parlamentului şi Parcajului 
subteran au următoarele obligaţii principale: 
 
a. să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite prin 
prezentele norme sau ordine ale Secretarul General al Camerei Deputaţilor; 
b. să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru 
apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie; 
c. să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le 
organizează sau le desfăşoară; 
d. să nu efectueze fără acordul scris al Secretarului General al Camerei Deputaţilor, 
modificări neautorizate de către proiectantul iniţial al construcţiei, instalaţiei, 
echipamentului, dispozitivului, etc, sau care au fost stabilite/însuşite de către un expert 
tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare; 
e. să aducă la cunoştinţa Secretarului General al Camerei Deputaţilor, defecţiunile 
tehnice ori situaţiile care constituie pericol de incendiu. 
............................................................................................... 
 
Art. 19 
Persoanele fizice şi juridice ce desfăşoară activităţi în corpurile de clădiri ale Palatului 
Parlamentului, Parcajului subteran şi cel spaţiile administrate de Camera Deputaţilor, 
răspund pentru respectarea prevederilor prezentelor norme, a altor norme specifice 
activităţii desfăşurate şi a celorlalte acte normative din domeniul apărării împotriva 
incendiilor. 
 
............................................................................................... 
 
Art. 25 
La constatarea apariţiei unui incendiu, personalul formaţiilor/echipelor de intervenţie în 
situaţii de urgenţă şi cel de pe locurile de muncă au următoarele obligaţii: 
a) alertează structurile de specialitate înfiinţate la Palatul Parlamentului prin Hotărâre de 
Guvern; 
b) alarmează personalul de pe locurile de muncă şi conducerea sectorului de activitate; 
c)  organizează evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale; 
d) deconectează instalaţiile electrice şi opresc utilajele a căror funcţionare împiedică 
intervenţia; 



e) acţionează mijloacele destinate localizării şi stingerii incendiului 
(stingătoare, hidranţi, uşi, trape, clapete etc.); 
f) limitează accesul persoanelor neautorizate în zona afectată cu excepţia celor de 
intervenţie. 
 
Art. 26 
Pentru alarmarea în caz de incendiu şi alertarea structurii de specialitate de la Palatul 
Parlamentului se vor utiliza sistemele de semnalizare care echipează corpurile de clădire 
(butoane manuale de avertizare, radiotelefoane şi telefoane) pe baza prevederilor 
reglementărilor tehnice şi prezentelor norme. 
 
Art. 27 
Nu este permisă utilizarea în alte scopuri a instalaţiilor şi dispozitivelor de intervenţie 
pentru situaţii de urgenţă, precum şi a dispozitivelor acustice şi optice destinate alarmării 
şi alertării în caz de incendiu. 
................................................................................................. 
 
Art. 30 
Exploatarea construcţiilor de orice fel, definitive sau temporare şi a instalaţiilor aferente 
acestora se va realiza cu respectarea prevederilor prezentelor norme şi a celor specifice 
destinaţiilor şi activităţilor desfăşurate. 
 
 
 


