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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
              Bucureşti, .06.2019  
              Nr. 4c-13/50                                   

 COMISIA PENTRU  
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

              Nr. 4c-7/14 
                                                                               
 
 

BIROULPERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN privind  proiectul de Lege 

pentru modificarea şi  completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, trimis cu adresa nr. PL-x 
11 din 4 februarie 2019, sub nr.4c-13/50 din 5 februarie 2019, respectiv sub        
nr.4c-7/14/12 iunie 2019. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
 
 
 

  
PREŞEDINTE, 

Nicuşor HALICI 

 

 

PPREŞEDINTE, 
Florin Claudiu ROMAN 

 

 
          

florica.manole
Original
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, .06.2019 

Nr. 4c-13/50 

 COMISIA PENTRU  ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
                        Nr. 4c-7/14 

                                                                                                         
RAPORT  COMUN    

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi  completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 

   
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost 
sesizate, prin adresa nr. PLx 11/2019 din 4 februarie 2019, cu dezbaterea în fond în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente, înregistrat la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu nr.4c-7/14/05.02.2019. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 19 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport preliminar Comisia a avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.980/11.10.2018) 
- avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (nr.4c-11/16/19.02.2019) 
- avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/44/26.02.2019) 
- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2021/31.10.2018) 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea unor dispoziţii care vizează ca până la 1 ianuarie 2020, 
conducătorii instituţiilor publice să dispună începerea expertizării tehnice, realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa 
fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic şi fundamentării măsurilor de 
intervenţie, asupra clădirilor cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ care au fost construite înainte de anul 1978, expertize 
care vor trebui finalizate până la data de 1 iunie 2024. 
 În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au dezbătut 
iniţiativa legislativă în şedinţe separate.  
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 12 iunie 2019.  

Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
 Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi, a hotărât cu unanimitate de voturi  să-şi însuşească raportul preliminar transmis de  

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
Comisia juridică , de disciplină şi imunităţi  a examinat proiectul de lege în şedinţa din  data de 25  iunie 2019. 

 Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă.  
La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, domnul Ciprian Lucian Roşca - secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
În urma dezbaterilor, membrii celor  două  comisii au  hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului 
seismic al construcţiilor existente cu amendamente admise prezentate în Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport 
preliminar. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Nicuşor HALICI 

 

PREŞEDINTE, 
Florin Claudiu ROMAN 

 
 

  

 
 
 
 
                                     Consilier  parlamentar   Florica Manole                                                                                                                                                                                           Consilier parlamentar  Roxana Feraru 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

 
Text OUG nr.20/1994 

 
Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse  
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.   

 
 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 

privind măsuri pentru reducerea riscului 
seismic al construcţiilor existente 

 

Nemodificat 
 

 

2.    Art.I. - Ordonanţa Guvernului 
nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcţiilor existente, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.806 din 19 decembrie 
2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 Articol unic - Ordonanţa 
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.806 din 19 decembrie 2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

Tehnică legislativă 

3.   
 
 
 

____________________ 

 1. La articolul 2, după alineatul (2) 
se introduc două noi alineate, alin.(21) şi 
(22), cu următorul cuprins: 
 
 ”(21)  Până la data de 1 ianuarie 2020 
conducătorii instituţiilor publice vor dispune 
începerea expertizării tehnice, realizată de 
către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa 
fundamentală rezistenţă mecanică şi 
stabilitate, în vederea încadrării acestora în 
clasă de risc seismic şi fundamentării 
măsurilor de intervenţie, asupra 
construcţiilor cu destinaţia de unităţi sau 
instituţii de învăţământ în care se desfăşoară 

 1. La articolul 2, după alineatul 
(2) se introduc două noi alineate, 
alin.(21) şi (22), cu următorul cuprins: 
 
 ”(21)  Până la data de 1 ianuarie 
2021 conducătorii instituţiilor publice vor 
dispune începerea expertizării tehnice, 
realizată de către experţi tehnici atestaţi 
pentru cerinţa fundamentală rezistenţă 
mecanică şi stabilitate, în vederea 
încadrării acestora în clasă de risc seismic 
şi fundamentării măsurilor de intervenţie, 
asupra construcţiilor cu destinaţia de 
unităţi sau instituţii de învăţământ în care 
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Nr. 
crt. 

 
Text OUG nr.20/1994 

 
Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse  
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
activităţi didactice care se află în patrimoniul 
instituţiilor publice respective şi care au fost 
construite înainte de anul 1978. În cazul  
existenţei unor astfel de expertize, numai 
clădirile expertizate după data de 1 ianuarie 
2010 sunt exceptate de la reexpertizare. 
Expertizele tehnice în vederea încadrării 
acestora în clasă de risc seismic şi 
fundamentării măsurilor de intervenţie vor fi 
finalizate până la data de 1 iunie 2024. 
 
 
 
 
 
 
 (22) Sursa de finanţare este asigurată 
de la bugetul de stat prin Ministerul 
Educaţiei Naţionale, la solicitarea 
unităţilor administrativ-teritoriale.” 
 

se desfăşoară activităţi didactice care se 
află în patrimoniul instituţiilor publice 
respective şi care au fost construite înainte 
de anul 1978. În cazul  existenţei unor 
astfel de expertize, numai clădirile 
expertizate după data de 1 ianuarie 2010 
sunt exceptate de la reexpertizare. 
Expertizele tehnice în vederea încadrării 
acestora în clasă de risc seismic şi 
fundamentării măsurilor de intervenţie vor 
fi finalizate până la data de 1 iunie 2024. 
 
 

(Autor: Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului) 

 
 (2) Nemodificat 
 
 

 

4.   
 
 
 

____________________ 

 2. La articolul 24 alineatul (1), 
după litra h) se introduc două noi litere, 
lit.i) şi j), cu următorul cuprins: 
 
 ”i) nerespectarea prevederilor art.21 
de către conducătorii instituţiilor publice 
care au în administrare construcţii cu 
destinaţia de unităţi sau instituţii de 
învăţământ care au fost construite înainte de 
1978; 
 
 j) neînceperea sau împiedicarea în 
timpul mandatului a procedurilor legale 

 2. La articolul 24 alineatul (1), 
după litra h) se introduc două noi litere, 
lit.i) şi j), cu următorul cuprins: 
 
 ”i) nerespectarea prevederilor 
art.2 alin.(21) de către conducătorii 
instituţiilor publice care au în administrare 
construcţii cu destinaţia de unităţi sau 
instituţii de învăţământ care au fost 
construite înainte de 1978; 
 
 j) neînceperea sau împiedicarea în 
timpul mandatului a procedurilor legale 

 
 

  
 
Este necesară 
reevaluarea normei de 
trimitere, având în 
vedere că art.21 din 
Ordonanţa supusă 
intervenţiei legislative 
are alt obiect. 
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Nr. 
crt. 

 
Text OUG nr.20/1994 

 
Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse  
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
art.21 de către conducătorii instituţiilor 
publice care au în administrare construcţii cu 
destinaţia de unităţi sau instituţii de 
învăţământ care au fost construite înainte de 
anul 1978.” 

pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor art.2 alin.(21) de către 
conducătorii instituţiilor publice care au în 
administrare construcţii cu destinaţia de 
unităţi sau instituţii de învăţământ care au 
fost construite înainte de anul 1978.” 
 

(Autor: Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului) 

 
5.  __________________  3. La articolul 24 alineatul (2), 

după lit.h) se introduce o nouă literă, lit.i) 
cu următorul cuprins: 
 ”i) nerespectarea prevederilor lit.i) şi 
j), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.” 
 

 3. La articolul 24 alineatul (2), 
după lit.h) se introduc două noi litere, 
lit.i) şi j) cu următorul cuprins: 
 ”i) nerespectarea prevederilor lit.i)  
cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.” 
 j) nerespectarea prevederilor 
lit.j)  cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 
lei.” 
 

(Autor: Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului) 

 

Pentru coeziunea 
textului cu întreg actul 
normativ, la art. 24 
alin.(2) există câte o 
literă care 
reglementează 
sancţiunea pentru 
fiecare contravenţie în 
mod individual. 

6.   
 
 (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 sau 
administratorilor, şi de către 

 4. La articolul 24, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
 ”(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 sau administratorilor, şi de 
către prefect, în cazul primarului general al 
municipiului Bucureşti, respectiv al 
primarilor municipiilor, oraşelor şi 

 4. La articolul 24, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
 ”(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 sau administratorilor, şi de 
către prefect, în cazul primarului general 
al municipiului Bucureşti, respectiv al 
primarilor municipiilor, oraşelor şi 
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Nr. 
crt. 

 
Text OUG nr.20/1994 

 
Text adoptat de Senat 

Amendamente propuse  
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
prefect, în cazul primarului 
general al municipiului 
Bucureşti, respectiv al 
primarilor municipiilor, oraşelor 
şi comunelor. 

comunelor, precum şi al conducătorilor 
celorlalte instituţii publice, altele decât 
primăriile, şi care au în administrare 
construcţii cu destinaţia de unităţi sau 
instituţii de învăţământ.” 
 

comunelor, precum şi în cazul 
conducătorilor celorlalte instituţii 
publice, altele decât primăriile, şi care 
au în administrare construcţii cu 
destinaţia de unităţi sau instituţii de 
învăţământ.” 
 

(Autor: Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului) 

Pentru claritatea 
textului. 

 


