
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015 (*actualizată la 25 martie 2016 *) 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

 

Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015 

 

 

 

    În contextul în care, în România, incendiul este cel mai frecvent tip de risc care poate genera situaţii de 

urgenţă, au fost stabilite o serie de criterii a căror nerespectare poate conduce la periclitarea vieţii ocupanţilor 

şi a forţelor de intervenţie, la neasigurarea stabilităţii elementelor portante şi la propagarea focului şi fumului 

în interiorul edificiului şi la vecinătăţi. 

    Având în vedere faptul că prin continuarea funcţionării unor construcţii sau amenajări se încalcă grav 

cerinţa "securitate la incendiu", aspect care poate avea consecinţe deosebit de grave mai ales în cazul 

clădirilor civile, cu aglomerări de persoane, în care prezenţa este una pasageră, 

    ţinând cont de faptul că statistica internaţională relevă consecinţe grave, cu multiple decese, în cazul unor 

incendii produse la construcţii din categoria menţionată, mai ales că în plan naţional, în cazul incendiilor 

produse în ultimii ani la construcţii cu destinaţii ce fac obiectul prezentului act normativ, s-au înregistrat 

victime omeneşti şi/sau daune materiale semnificative, 

    întrucât stările de pericol create ca urmare a încălcării normelor de apărare împotriva incendiilor s-au 

manifestat într-o serie de incendii ce au afectat obiective puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la 

incendiu, 

    în considerarea faptului că aceste elemente au un impact major şi vizează interesul public, constituind o 

situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia 

României, republicată, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

    ARTICOL UNIC 

    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 modifică şi se completează 

după cum urmează: 

 

    1. La articolul 19, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

    "b) să asigure identificarea, evaluarea şi implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor 

conform criteriilor stabilite; 

    c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure 

respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;" 

 

    2. La articolul 21, litera d) se abrogă. 

 

    3. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "(3) Criteriile privind obligaţia identificării, evaluării şi implementării măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă prin ordin al 

ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I." 

 

    3^1. La articolul 30, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1), (4^2) şi (4^3), cu 

următorul cuprins: 

    «(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile şi amenajările din categoriile prevăzute 

la alin. (4), care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, persoanele 

prevăzute la alin. (2) au obligaţia obţinerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2016. 

    (4^2) Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu conform alin. (4^1), răspunderea exclusivă în 

ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de 

securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor. 

    (4^3) Excepţia prevăzută la alin. (4^1) nu se aplică în situaţiile în care se constată încălcarea gravă a 

cerinţei de securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau 

amenajărilor, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, cazuri care constituie contravenţii 

potrivit legii.» 



 

    4. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "Art. 46. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 44 se fac de către 

personalul prevăzut la art. 28 alin. (2). 

    (2) Pe durata de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor potrivit art. 44 pct. VI, 

acestora li se aplică/ridică sigiliul de către personalul prevăzut la art. 28 alin. (2). 

    (3) Primarii constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute la art. 44 pct. I lit. b), pct. III lit. a) şi e) şi 

pct. IV lit. a). 

    (4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 

sancţiunii nu suspendă executarea sancţiunii contravenţionale complementare aplicate potrivit art. 44 pct. VI. 

    (5) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 44 le sunt aplicabile 

dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare." 

 

    5. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins: 

    "Art. 46^1. - (1) Aplicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de 

lucru vizează aplicarea acestuia doar pe căile de acces destinate clienţilor şi în situaţia în care operatorul 

economic are sediul/punctul de lucru şi domiciliul în aceeaşi locaţie cu privire la care se efectuează aplicarea 

sigiliului. 

    (2) Concomitent cu aplicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul 

de lucru, personalul prevăzut la art. 28 alin. (2) afişează la loc vizibil un anunţ referitor la oprirea funcţionării 

ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor operatorului economic. 

    (3) Anunţul prevăzut la alin. (2) se afişează din interiorul construcţiilor sau amenajărilor operatorului 

economic în punctul de lucru pe geamurile tuturor uşilor de acces destinate intrării clienţilor sau pe geamul 

ferestrelor, după caz, în aşa fel încât să fie vizibil din exterior. 

    (4) Anunţul  prevăzut la alin. (2) se tipăreşte cu litere de tipar de minimum 10 cm şi are următorul 

conţinut: 

    «Oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor de către Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii 

ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării 

propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi.» 

    (5) În momentul aplicării/ridicării sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în 

punctul de lucru personalul prevăzut la art. 28 alin. (2) încheie un proces-verbal de aplicare/ridicare a 

sigiliului. 

    (6) Dacă aplicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru nu 

poate fi realizată la data constatării faptei, personalul prevăzut la art. 28 alin. (2) încheie un proces-verbal în 

care se descriu fapta şi împrejurările care nu au permis aplicarea sigiliului. 

    (7) Ridicarea sigiliului la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru poate 

avea loc în oricare dintre următoarele situaţii: 

    a) împlinirea termenului pentru care a fost dispusă oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau 

amenajărilor construcţiilor ori amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru; 

    b) în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii; 

    c) schimbarea proprietarului sau utilizatorului spaţiului în care se află construcţiile sau amenajările 

operatorului economic în punctul de lucru, în condiţiile în care se schimbă destinaţia construcţiei sau profilul 

de activitate; 

    d) lucrări de reparaţii urgente sau necesare realizării cerinţei de securitate la incendiu în incinta 

construcţiilor sau amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru; 

    e) obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. 

    (8) În cazurile prevăzute la alin. (7) lit. b)-e) contravenientul are obligaţia de a solicita, în scris, instituţiei 

în care îşi desfăşoară activitatea personalul prevăzut la art. 28 alin. (2) care a aplicat sigiliul la construcţiile 

sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru ridicarea sigiliului, ataşând totodată înscrisuri 

doveditoare. 

    (9) Ridicarea sigiliului se realizează în maximum 5 zile de la primirea solicitării. 

    (10) În cazul prevăzut la alin. (7) lit. d) termenul pentru care a fost dispusă perioada de ridicare a sigiliului 

nu poate depăşi timpul necesar realizării lucrărilor în cauză. După realizarea scopului pentru care a fost 



solicitată ridicarea sigiliului, la construcţiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru se 

aplică sigiliul până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. 

    (11) Operatorul economic poate face solicitarea prevăzută la alin. (7) lit. c) o singură dată pe toată 

perioada pentru care a fost dispusă măsura opririi funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor în 

punctul de lucru." 
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