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AVIZ
referitor la propunerea legislativa „Lege pentru modificarea §i 

completarea Legii nr.307/2006 privind 

apararea impotriva incendiilor”

Analizand propunerea legislativa „Lege pentru modificarea 

§i completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva 

incendiilor” (b101/23.03.2021), transmisa de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/1727/29.03.2021 si inregistrata la 

Consiliul Legislativ cu nr.D221/30.03.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i funclionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii §i propuneri:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect de reglementare 

modificarea si completarea Legii nr.307/2006 privind apararea 

impotriva incendiilor, republicata.
Potrivit Expunerii de motive, demersul legislativ urmareste „o 

dinamizare a colabordrii directe, unde cadrul tehnic in securitatea si 

protectia la incendiu sd fie in subordinea directd a conducdtorului 

institutiei, ci nu a personalului administmtiv care are f alte sarcini 

din alte domenii in cadrul institutiei respective"'.
Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa se 

incadreaza in categoria legilor ordinare, iar in aplicarea prevederilor 

art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera 

sesizata este Senatul.



Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu 

se poate pronun^a asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preconizate.
2. Referitor la solutiile propose, semnalam ca, potrivit art.6 din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, proiectul de act normativ trebuie sa institute 

reguli necesare, suficiente §i posibile, care sa conduca la o cat mai 

mare stabilitate §i eficienta legislativa.
Totodata, dispozi|iile art.31 din Legea nr.24/2000 impun ca 

instrumentul de motivare sa prezinte cerin^ele care reclama 

interven^ia normativa - cu referire speciala la insuflcien^ele §i 
neconcordanfele reglementarilor in vigoare, principiile de baza §i 
fmalitatea reglementarii propose, cu eviden^ierea elementelor noi, 
subliniind implicatiile asupra legislatiei in vigoare, consultarile 

derulate in vederea elaborarii proiectului, precum si masurile de 

implementare, respectiv modificarile institutionale pe care le 

presupune aplicarea noului act normativ.
De altfel, men|ionam ca, in sensul fundamentarii temeinice a 

actelor normative, reglementate prin art.6 din Legea nr.24/2000, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, s-a pronuntat in 

mod constant si Curtea Constitutionala, printr-o serie de decizii, 
printre care amintim Decizia nr.682/2012, decizie prin care Curtea a 

constatat ca „dispozitiile art.6 din Legea nr.24/2000 privind normele 

de tehnica legislativa, republicata, cu modificarile ulterioare, instituie 

obligatia fundamentarii actelor normative. [...]. Lipsa unei 

fundamentdri temeinice a actului normativ in discutie determind 

incdlcarea prevederilor din Constitutie cuprinse in art.l alin.(5y\
Totodata, cu privire la al patrulea paragraf al Expunerii de 

motive a proiectului, semnalam ca art.24 din Legea nr.319/2006, cu 

modificarile ulterioare, este alcatuit dintr-un singur alineat, §i anume:
,firt.24. - Mdsurile prin care se asigurd supravegherea 

corespunzdtoare a sdndtafii lucrdtorilor in functie de riscurile privind 

securitatea §i sdndtatea in muncd se stabilesc potrivit reglementdrilor 

legale’’".
3. Referitor la integrarea proiectului in ansamblul legislatiei 

nationale, deziderat cuprins in art. 13 din Legea nr.24/2000, 

republicata, cu modiflcMle §i completarile ulterioare, precizam ca in 

Expunerea de motive initiatorul face trimitere la o serie de acte
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normative, toate subsumate aceluia§i domeniu, respectiv acela al 
protectiei civile, amintind: Legea nr.481/2004 privind protec^ia civila, 
republicata, cu modificarile ulterioare, §i Legea securitatii §i sanatatii 

in munca nr.319/2006, cu modificarile ulterioare, din care citeaza 

anumite articole.
Fa^a de aserliunea din cuprinsul Expunerii de motive, conform 

careia ,Jn majoritatea Consiliilor Judetene, Primdrii, Spitale, celelalte 

institutii publice, personalul care rdspunde de prevenire §i protectie 

are §i multe alte sarcini din alte domenii, de exemplu, este angajat la 

un birou (de reguld, administrativ/\ relevam ca insu§i initiatorul, prin 

redarea textului art. 13 alin.(7) din Legea nr.481/2004, arata care este 

conceptia de ansamblu a legislatiei din domeniul protec^iei civile. 
Aceasta conceptie este aceea ca personalul de specialitate cu atribu^ii 
in acest domeniu, in func^ie de complexitatea §i volumul atribu^iilor 

de serviciu, poate indeplini, prin cumul, spre exemplu, §i atribu|iile 

altei persoane, in cazul art. 13 alin.(7), citat mai sus, ale cadrului tehnic 

in domeniul apararii impotriva incendiilor, care este reglementat in 

art.l2 alin.(l) din Legea nr.307/2006.
Totodata, mentionam ca din reglementarile sus-men^ionate nu 

reiese incadrarea cadrului tehnic, respectiv a personalului de 

specialitate cu atribu^ii in domeniul apararii impotriva incendiilor 

intr-un anumit birou (administrativ sau cu alt specific). Opinam ca 

acest aspect este, in fapt, unul organizatoric, care excedeaza normelor 

legale in vigoare, tinand mai degraba de organigrama fiecarei 

institutii, respectiv de organizarea fiecarui operator economic.
Cu privire la obligatiile cadrelor tehnice/personalului de 

specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, 
men|ionam ca, in Legea nr.307/2006, ce se dore§te a fi amendata, 
acestea sunt reglementate in cadrul Sec^iunii a 8-a din Capitolul II 

„Obligatii privind apararea impotriva incendiilor”.
4. In ceea ce prive§te textul propus pentru art. 12 aliii.(2), 

apreciem ca, prin introducerea expresiei „consiliile judetene” in 

debutul textului, este de analizat si modificarea in mod corespunzator 

a art. 11 lit.j) din Regulamentul de organizare si functionare al 
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin 

Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si a art.2 din Hotararea Guvernului nr.642/2005 

pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitalilor administrativ-
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teritoriale, institu^iilor publice §i operatorilor economici din punct de 

vedere al protec^iei civile, in fUnc^ie de tipurile de riscuri specifice.
Totodata, pentru rigoarea exprimarii, sintagma din debut 

„Consiliile judetene, locale” se va reda sub forma „Consiliile judetene, 
consiliile locale”.

5. Referitor la textul propus pentru art. 15 pentru
previzibilitatea si predictibilitatea normei, semnalam ca textul este 

neclar, motiv pentru care este necesara analizarea si reformularea 

acestuia.
6. Cu privire la textul propus pentru art. 15 lit.g^), semnalam ca, 

pentru a include aceasta obligatie printre obligatiile principale ale 

Consiliului judetean, respectiv ale Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti, tinand seama de dispozi^iile art. 12 alin.(l), este necesara §i 
completarea corespunzatoare a art.l3 cu o noua obliga|ie, articol care 

vizeaza obligatiile principale ale Consiliului local.
Totodata, pentru unitate in redactare cu actul normativ de baza, 

este necesara inlocuirea sintagmei „persoana responsabila privind 

activitatea de prevenire §i protecfie la incendiu §i a situafiilor de 

urgen}d'' cu formularea „cadrul tehnic sau personalul de specialitate 

cu atributii in domeniul apdrarii impotriva incendiilor’\
7. In ceea ce prive§te norma preconizata pentru art.27 alin.(l) 

lit.h), relevam ca, pentru a include aceasta obliga^ie printre obligatiile 

principale ale cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii 

in domeniul apararii impotriva incendiilor, din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucuresti, consiliilor locale ale sectoarelor 

municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si locale, institutiilor si 

operatorilor economici, avand in vedere prevederile art. 12 alin.(l), 
este necesara §i completarea corespunzatoare a art.26 alin.(l) cu o 

noua obligatie. Precizam ca art.26 se refera la obligatiile principale ale 

cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul 

apararii impotriva incendiilor, desemnate/desemnat la nivelul 

autoritatilor administratiei publice centrale, ministerelor si celorlalte 

organe centrale de specialitate.
Totodata, pentru un spor de rigoare normativa, expresia „sau 

operatorului economic” trebuie inlocuita cu sintagma „sau conducerii 

operatorului economic”.
8. Sub rezerva celor de mai sus, la actuala forma, se retin 

urmatoarele observatii de tehnica legislative:
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Potrivit exigen^elor de tehnica legislativa, este necesara 

reformularea partii introductive a articolului unic, respectiv a 

partilor dipozitive ale punctelor subsumate acestuia, dupa cum 

urmeaza:
„Articol unic. - Legea nr.307/2006 privind aparare 

impotriva incendiilor, republicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei Partea I nr.297 din 17 aprilie 2019, se modiflca si se 

completeaza dupa cum urmeaza:
„1. La articolul 12, alineatul (2) se modiflea si va avea 

urmatorul cuprins:”;
„2. La articolul 15, litera b) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:”;
„3. La articolul 15, dupa litera g) se introduce o noua 

litera, lit. g^) cu urmatorul cuprins:”;
„4. La articolul 27 alineatul (1), dupa litera g) se 

introduce o noua litera, lit. h), cu urmatorul cuprins:”.
Totodata, dupa fiecare parte dispozitiva, se va reda textul 

propus, incadrat intre ghilimele, marcat in mod corespunzator in 

debutul acestuia.

Bucure§ti
Nr.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 633/21 iul. 2006L. nr. 307/2006
Lege privind apararea fmpotriva incendiilor

M. Of. nr. 297/17 apr. 2019 
Lege privind apararea fmpotriva incendiilor

1 republicare cu 
renumerotare
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