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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

Bucureşti, 29.03.2017 
Nr. 4c-6/439 

 
 
 

   Către, 
 

 BIROUL PERMANENT AL 

  CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului 

prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, trimis comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PLx 

431/2016 din 10 octombrie 2016. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

ION CĂLIN 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
Bucureşti, 29.03.2017 

Nr. 4c-6/439 
 
 

R A P O R T     
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului 

prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 431/2016 din 10 octombrie 2016, cu dezbaterea pe 

fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la 

art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, înregistrat la Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului cu nr.4c-6/439/12.10.2016. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 4 octombrie 2016. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi 

ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

2/8 
 



- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.791/23.08.2016) 

- avizul favorabil Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-11/1098/18.10.2016) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii (nr.4c-3/402/18.10.2016) 

- punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.478/MRP/03.02.2017) prin care se susține proiectul de lege în 

forma adoptată de Guvern. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(4¹) din Legea 

nr.307/2006 - respectiv 31 decembrie 2016 -, propunându-se obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu până la data 

de 30 iunie 2017.  

Prin prorogarea acestui termen se urmăreşte stabilirea unui termen care să facă posibilă conformarea de către toţi 

beneficiarii în ceea ce priveşte obligaţia de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu, reducerea riscului înregistrării 

unui volum mare de solicitări înainte de expirarea termenului prevăzut de legislaţia în vigoare, reducerea riscului de 

nerespectare a termenelor de emitere a avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu de către beneficiarii care nu s-ar 

încadra în termenul actual, reducerea costurilor pentru întocmirea documentaţiilor, realizarea unor documentaţii şi lucrări 

de construcţii de calitate, negrevate de presiunea timpului, reducerea numărului de solicitări de autorizare respinse pentru 

neconformităţi. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat proiectul de lege în 

şedinţa din 28 martie 2017. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, doamna Sirma Caraman - secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene și domnul Marian Mușcălău - director în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
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În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât cu unanimitate 

de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea 

termenului prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu amendamente 

admise prezentate în Anexa nr.1 la prezentul raport și cu un amendament respins prezentat în Anexa nr.2 la prezentul 

raport. 

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

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

ION CĂLIN 
 

ANGELICA FĂDOR 
    

                  
  
    

  Șef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier, Roxana Feraru 
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Anexa nr.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Text OG nr.17/2016 

 
Text Senat 

Amendamente propuse 
(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 

1.   LEGE 
privind aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr.17/2016 
pentru prorogarea termenului 

prevăzut la art.30 alin.(41) 
din Legea nr.307/2006 

privind apărarea împotriva 
incendiilor 

Nemodificat  

2.    Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanța Guvernului nr.17 din 
24 august 2016 pentru 
prorogarea termenului prevăzut 
la art.30 alin.(41) din Legea 
nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, adoptată în 
temeiul art.1 pct. IX din Legea 
nr.123/2016 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanțe, 
și publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.653 din 25 
august 2016. 

 Articol unic. - Se 
aprobă Ordonanța 
Guvernului nr.17 din 24 
august 2016 pentru 
prorogarea termenului 
prevăzut la art.30 alin.(41) 
din Legea nr.307/2006 
privind apărarea împotriva 
incendiilor, adoptată în 
temeiul art.1 pct. IX din 
Legea nr.123/2016 privind 
abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanțe, și 

Tehnică legislativă. 
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publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.653 din 25 august 
2016, cu următoarea 
modificare: 
 

3.  ORDONANŢĂ  
pentru prorogarea 

termenului prevăzut la 
art. 30 alin. (41) din Legea 

nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva 

incendiilor 

 Nemodificat  

4.   
 
 
 Articol unic. - 
Termenul pentru obţinerea 
autorizaţiei de securitate la 
incendiu prevăzut la art. 30 
alin. (41) din Legea nr. 
307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 633 
din 21 iulie 2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se prorogă până la 
data de 30 iunie 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1. Articolul unic se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 "Articol unic. - (1) 
Termenul pentru obţinerea 
autorizaţiei de securitate la 
incendiu prevăzut la art. 30 
alin. (41) din Legea nr. 
307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr. 633 din 21 iulie 2006, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
prorogă până la data de 30 
septembrie 2017. 
 

Modificările propuse 
vin în sprijinul celor 
care doresc să intre 
în legalitate, să 
respecte 
prevederile legate 
de securitatea la 
incendiu dar, din 
diferite motive, au 
depus 
documentația cu 
întârziere.  
S-a ținut cont și de 
supraaglomerarea 
inspectoratelor 
pentru situații de 
urgență, unde au 
ajuns foarte multe 
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 (2) Beneficiarii 
care au depus până la 
data de 30 septembrie 
2017, documentația 
pentru obținerea 
autorizației de 
securitate la incendiu 
sau au proiecte în 
avizare pentru finanțare, 
sunt exceptați de la 
aplicarea amenzilor, 
daca termenul de 
conformare nu 
depășește 31 decembrie 
2017.” 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

documente, iar 
personalul abilitat 
cu verificare lor 
este prea puțin, 
comparativ cu 
nevoile.  
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Anexa nr.2 
 

AMENDAMENT RESPINS 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Text OG nr.17/2016 

Amendament respins  
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentului  

propus 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 
1.  Articol unic. - 

Termenul pentru obţinerea 
autorizaţiei de securitate la 
incendiu prevăzut la art. 30 
alin. (41) din Legea nr. 
307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 633 
din 21 iulie 2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se prorogă până la 
data de 30 iunie 2017. 

 

 Articol unic.- Termenul 
pentru obținerea autorizației de 
securitate la incendiu prevăzut la 
art. 30 alin (41) din 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 
prorogă până la 31 decembrie 
2017. 
 

(Autor: dep. Glad Varga - PNL) 
 

Deși obligația legală a avut un 
impact pozitiv, multe firme 
mergând să obțină acest act 
administrativ, în practică au 
apărut o serie de probleme, de 
eficiență a procedurilor. Având 
în vedere că multe persoane cu 
obligații legale ce au nevoie de 
această autorizație nu o vor 
putea obține în timp util, în 
ciuda eforturilor făcute atât de 
către acestea, cât și de 
inspectoratele pentru situații de 
urgență județene. 

Camera 
Deputaților 
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