
 
 

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea I 
Titlul proiectului actului normativ 

 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1340/2001, 

privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub 
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi pentru modificarea altor acte normative 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 
actuale 

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 
şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de 
specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, a cărui 
activitate principală este asigurarea, în numele statului, a măsurilor de 
funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute 
în anexele Legii nr. 64/2008, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Legea nr. 64/2008 stabileşte cadrul legal pentru funcţionarea în condiţii 
de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor 
consumatoare de combustibil. 

Ca urmare a prevederilor Legii nr. 49/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de 
combustibil şi pentru modificarea altor acte normative este necesară 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 privind 
organizarea și funcționarea ISCIR, conform modificărilor şi completărilor 
dispuse prin această Lege, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
actului normativ. 

Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul său de competenţă, 
ISCIR exercită următoarele funcţii: de autoritate, prin care asigură controlul 
respectării prevederilor reglementărilor în domeniu şi a regimului de autorizare 
şi verificare tehnică; de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor cu 
caracter normativ; de reprezentare a statului în relaţiile interne şi internaţionale 
din domeniu, prin care asigură cooperarea şi schimbul de informaţii, pe plan 
intern şi extern, în domeniul său de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare. 

În prezent ISCIR funcționează cu 5 inspecţii teritoriale care nu sunt 
dimensionate adecvat necesităţilor şi nu pot eficientiza forţa de lucru, 
neținându-se cont de criteriile socio-economico geografice, situație care a 
condus la cheltuieli suplimentare și la folosirea ineficientă a fondului de timp. 

Această organizare disproporționată conduce la imposibilitatea asigurării 
prezenței reprezentanților ISCIR în cel mai scurt timp la locul producerii unui 
accident, nemaifăcând posibilă stabilirea cu exactitate a cauzelor și 
împrejurărilor care au condus la producerea unor astfel de evenimente. 

În prezent ISCIR funcţionează cu dificultate având doar 105 posturi din 
care 64 de inspectori de specialitate care au în responsabilitate întregul său 
domeniu de activitate (instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, parcuri de 
distracţii, domeniul nuclear şi supravegherea pieţii) pe teritoriul României 
(circa 480.000 de echipamente înregistrate şi un număr de peste 9.200 de 
persoane juridice autorizate). 



2 
 

Structura actuală a instituţiei nu permite inspectorilor ISCIR o verificare 
în termenele prevăzute a tuturor deținătorilor de instalații şi nici a persoanelor 
fizice și juridice care activează în domeniul reglementat, situație care conduce 
la sporirea gradului de periculozitate al utilizării echipamentelor. 

Solicitările/petițiile transmise către ISCIR sunt soluționate cu întârziere, 
cauza fiind lipsa cronică de personal, așa cum a fost prezentat și în Raportul 
referitor  la situația ISCIR, înaintat la Ministerul Economiei cu nr. 
2224/DA/22.05.2018. 

Un număr semnificativ de echipamente şi instalaţii sunt de interes 
strategic şi se regăsesc în unităţile militare, în exploatare în amplasamente 
complexe şi cu un înalt grad de periculozitate, cum ar fi combinatele chimice, 
petrochimice şi siderurgice, schele de foraj, termocentrale, hidrocentrale, cele 
deţinute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile 
publice şi structurile deconcentrate, societăţile şi regiile autonome în care statul 
sau o autoritate publică deţine calitatea de acţionar majoritar sau se află în 
exploatare în spaţii cu destinaţie de utilitate publică sau în orice alte obiective 
ce sunt considerate ca obiective de siguranţă naţională precum și cele care 
funcţionează în clădirile şi incintele de uz curent (clădiri de locuinţe şi clădiri 
de birouri).  

Totodată, atunci când se impune efectuarea unui număr mare de verificări 
într-o perioadă de timp limitată (opriri planificate ale rafinăriilor, combinatelor 
petrochimice și centralelor termoelectrice), ISCIR nu poate asigura numărul de 
inspectori necesar pentru efectuarea verificărilor specifice, acest lucru 
conducând la consecințe negative la deținătorii menționați, aspect semnalat 
Ministerului Economiei de către Asociația Română a Companiilor de Explorare 
și Producție Petrolieră (ROPEPCA) prin adresa nr. 2130/D.A. din 17.05.2018. 

Volumul activității de control la deținătorii/utilizatorii de echipamente și 
la persoanele fizice și juridice autorizate a scăzut în mod semnificativ, 
actualmente fiind de circa 7 % din volumul de timp anual, cauza principală 
fiind tot subdimensionarea numărului de inspectori necesar. 

În ultimii ani se constată o creștere constantă a numărului de accidente și 
mai ales a deceselor survenite în urma acestora: anul 2012 – 44 accidente (5 
decese), anul 2013 – 51 accidente (6 decese), anul 2014 – 61 accidente (11 
decese), anul 2015 – 76 accidente (9 decese), anul 2016 – 110 accidente (17 
decese), anul 2017 – 90 accidente (20 decese), 2018 – 94 accidente (6 decese). 
Accidentele produse pot cauza atât victime umane multiple, pagube materiale 
apreciabile cât şi poluarea majoră a mediului.  

Structura actuală a instituţiei în domeniul nuclear, cu doar 3 inspectori de 
specialitate rămaşi în activitate (șeful structurii fiind o persoană pensionată), 
conduce la efectuarea cu mare dificultate a verificărilor tehnice la instalațiile și 
echipamentele din cele 2 unităţi ale CNE Cernavodă, împingând la limita 
admisă perioada de timp pe care aceştia au voie să o petreacă în interiorul 
respectivelor unităţii radioactive. Totodată trebuie avut în vedere faptul că 
trebuie să se pregatească refurbişarea la 30 de ani de la punerea în funcțiune a 
unității 1 și intenţia Guvernului României este de a demara lucrările de 
construcţie a unităţilor 3 şi 4, aspecte care vor conduce automat la o creştere 
semnificativă a volumului activităţilor necesare a fi efectuate de către ISCIR.  

Structura actuală a instituţiei în domeniul supravegherii pieței, cu doar 2 
inspectori de specialitate rămaşi în activitate (șeful structurii fiind o persoană 
pensionată) și având în vedere și poziţia geografică a României (ce deţine 
graniţe cu trei state extracomunitare şi deschidere la Marea Neagră, poartă 
navală pentru comerţ) are ca rezultat efectuarea cu mare dificultate a 
controalelor pentru identificarea şi stoparea introducerii pe piaţa comunitară a 
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produselor neconforme, ISCIR fiind nominalizată ca autoritate de supraveghere 
a pieței pentru 8 Directive/Regulamente Europene, avându-se în vedere și 
nominalizarea în domeniul proiectării ecologice. 

De asemenea Romania riscă să fie sancţionată de autorităţiile UE 
deoarece nu există buget specific structurii de supraveghere a pieței, așa cum 
este prevăzut în actele normative naţionale şi comunitare. 

Compartimentul de audit public intern are o singură persoană angajată, cu 
mențiunea că timp de 5 ani, deși posturile au fost scoase de mai multe ori la 
concurs, nu au fost ocupate din cauza nivelului de salarizare scăzut şi a vastului 
domeniu ce trebuie auditat. Acest aspect negativ a fost semnalat și în rapoartele 
Curţii de Conturi.  

În cadrul compartimentului achiziții publice există o singură persoană 
angajată, cu mențiunea că legislația aplicabilă prevede necesitatea existenței 
unui număr de 3 persoane angajate. 

În cadrul compartimentului administrativ nu este ocupat postul de 
responsabil parc auto, cauza fiind tot nivelul scăzut al salarizării. 

În structura organizatorică a ISCIR nu există compartimentul de relații cu 
publicul, necesitatea existenței acestuia fiind prevăzută în Legea nr. 544/2001, 
privind liberul acces la informațiile de interes public și în Ordonanța 
Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a 
petițiilor. 

Persoanele desemnate pentru activitatea din cadrul corpului de control 
precum și cele desemnate pentru elaborarea prescripțiilor tehnice sunt încadrate 
în alte structuri, având în principal alte atribuții. 

Media de vârstă a inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR este în 
prezent de aproximativ 52 ani, iar 10% din totalul personalului salarizat este ori 
pensionat ori detașat (8 pensionari și 12 detașați), principala cauză a acestei 
stări de fapt fiind nivelul scăzut de salarizare care este neatractiv pentru 
personalul calificat și cu experiență în domeniu. 

Parcul auto din cadrul ISCIR este compus din 17 autoturisme (14 în 
utilizare și 3 retrase în parcul rece) și un autolaborator, toate cu o vechime 
cuprinsă între 10-15 ani, insuficiente ca număr pentru efectuarea activităților 
specifice instituției și pentru asigurarea prezenței operative la avarii și 
accidente. Toate autovehiculele îndeplinesc condițiile de casare și, având în 
vedere numărul foarte mare de kilometri parcurşi, necesită costuri mari pentru 
reparaţii și întreținere. Consumul de carburant și nivelul emisiilor poluante sunt 
foarte ridicate și pentru niciunul dintre aceste autovehicule există riscul de a nu 
se mai încheia asigurare facultativă. Având în vedere aspectele de mai sus, 
aceste autovehicule au ajuns să constituie un pericol pentru cei ce le folosesc.   

Aparatura și dotările tehnice sunt învechite și insuficiente, îngreunând 
desfășurarea activităților pentru stabilirea cauzelor care au condus la 
avarii/accidente, activităților de autorizare a diferitelor categorii de personal, de 
verificare tehnică programată/inopinată la deținătorii de echipamente și de 
verificare a condițiilor impuse pentru acordarea avizelor obligatorii de instalare 
(pentru cazane și instalații de distribuție GPL).  

Sistemele informatice sunt depăşite atât calitativ cât şi cantitativ din 
punct de vedere hardware cât şi software. Ultima achiziție de servere a fost 
efectuată în anul 2013, iar peste 50% din tehnica de calcul (laptopuri și 
desktopuri) este mai veche de 7 ani.  

Din punct de vedere software, în prezent se utilizează un program de 
evidență al echipamentelor tip FOXPRO, cu limbaj de programare inventat la 
mijlocul anilor '80, creat pentru calculatoarele care foloseau sistemul de 
operare MS-DOS, învechit și instabil, care nu face posibilă generarea de 
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rapoarte în funcție de solicitări.   
Situația este și mai gravă la Inspecția Teritorială ISCIR București datorită 

faptului că, în urma atacului cibernetic care a avut loc în septembrie 2017, au 
fost pierdute/compromise din programul FOXPRO un număr de circa 17.000 
de înregistrări de echipamente.  

Programul SIGI (soft integrat de gestiune ISCIR), achiziționat în anul 
2010, conține numai modulul care permite editarea autorizațiilor pentru 
personalul de deservire, celelalte componente (aferente editării autorizațiilor 
persoanelor juridice, editării atestatelor persoanelor fizice, cel specific 
resurselor umane și cel destinat evidenței financiar-contabile, precum și cel 
aferent evidenței instalațiilor) nemaifiind finanțate. 

Spațiile cu destinație arhivă deținute de ISCIR sunt la limita maximă a 
capacității de depozitare, acestea însumând o suprafață de doar 594 m2, din care 
doar 7% fiind adecvat pentru depozitarea arhivei.  

ISCIR trebuie să țină evidența documentelor care au stat la baza 
autorizării persoanelor fizice și juridice, a documentațiilor necesare desfășurării 
activăților din domeniul ISCIR (memorii tehnice, documentații tehnice de 
analiză a riscurilor, a documentațiilor tehnice de examinări/investigații cu 
caracter tehnic, ș.a.), precum și a documentelor interne generate de instituție 
(pontaje, state de funcțiuni, documente financiar-contabile, etc), în 
conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare. 

2. Schimbări 
preconizate 

În conformitate cu prevederile art. VII din Legea nr. 49/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii 
de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor 
consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative, se 
stabilește că „În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, privind organizarea şi funcţionarea 
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările și completările ulterioare, se va 
modifica și completa conform modificărilor și completărilor dispuse prin 
prezenta lege.” 

Ca urmare a prevederilor Legii nr. 49/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de 
combustibil şi pentru modificarea altor acte normative a fost schimbat regimul 
finanțării ISCIR, din finanțarea de la bugetul de stat la finanțarea din venituri 
proprii, au fost completate funcțiile ISCIR și au fost aduse clarificări și 
competări cadrului de reglementare. 

În consecință, salarizarea personalului ISCIR, se va realiza potrivit 
reglementărilor în vigoare aplicabile personalului instituțiilor publice finanțate 
integral din venituri proprii, cu respectarea prevederilor Anexei VII din Legea 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Prin adoptarea modificării acestei hotărâri activitatea de verificare şi 
autorizare a instalaţiilor și echipamentelor de ridicat/sub presiune se va putea 
realiza la nivelul impus de necesitatea asigurării unui grad ridicat al siguranței 
în funcționare a echipamentelor, principala responsabilitate a ISCIR prevăzută 
în Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Menţionăm că o mare parte din aceste echipamente sunt componente ale 
infrastructurii critice naţionale (ex. instalații de producere a energiei, rafinării, 
combinate chimice, echipamente transport persoane etc.), fapt care conduce la 
necesitatea unui control permanent asupra modului de autorizare/utilizare a 
acestora. 
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Totodată, prin modificarea Legii nr. 64/2008, republicată, au fost 
introduse în domeniul de competență al ISCIR noi tipuri de 
instalații/echipamente astfel: instalații pentru gaze petroliere lichefiate – GPL, 
instalații pentru gaze naturale comprimate – GNC și instalații pentru gaze 
naturale comprimate pentru vehicule – GNCV. 

Pentru îndeplinirea în condiţii optime a funcțiilor și atribuțiilor, 
modificarea hotărârii de Guvern vizează și creșterea numărului de angajați ai 
ISCIR, de la 105 la 280. 

Creșterea numărului de inspectori de specialitate conduce la derularea 
eficientă a activităților specifice domeniului ISCIR precum și la prezența 
operativă la avarii și accidente cu respectarea prevederilor din Legea nr. 
64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Totodată se va asigura profesionalismul şi echidistanţa actului de control, 
ceea ce conduce la asigurarea obiectivității și imparțialității activităților de 
verificare şi autorizare a echipamentelor, precum și a persoanelor fizice și 
juridice. 

Prin modificarea acestei hotărâri se are în vedere înființarea a șapte 
Inspecții Teritoriale ISCIR noi, astfel: Inspecția Teritorială Cluj-Napoca, 
Inspecția Teritorială Constanța, Inspecția Teritorială Craiova, Inspecția 
Teritorială Iași, Inspecția Teritorială Pitești, Inspecția Teritorială Ploiești și 
Inspecția Teritorială Timișoara. 

Reorganizarea ISCIR, prin înființarea de noi inspecții teritoriale și  
creșterea numărului de personal conduce la: 
- realizarea în bune condiții a activităților de autorizare, verificare și control, 
- reducerea costurilor și a timpului în relația autoritate – solicitanți (persoane 

fizice, persoane juridice, deținători/utilizatori de echipamente),  
- asigurea unei mai bune gestionări a resurselor umane și materiale alocate,  
- o mai bună realizare a activităţilor-suport (evidență tehnică, resurse umane, 

juridic, financiar-contabile, administrativ, IT, arhivă etc.), activităţi ce vor fi 
organizate mai eficient la nivelul fiecărei unități subordonate, 

- o mai mare descentralizare a activității, aspect care vine în sprijinul mediului 
economic, aspect cuprins și în Programul de Guvernare. 

Prin schimbarea sistemului de finanțare, în acord cu prevederile Legii nr. 
64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot asigura 
resursele necesare funcționării în condiții optime și a dezvoltării ISCIR. 

Prin modificarea acestei hotărâri, în aplicarea prevederilor Legii nr. 
64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare se aduc 
clarificări cu privire la atribuțiile ISCIR referitoare la activitățile de atestare a 
anumitor categorii de personal cu responsabilități specifice, la cele de 
echivalare a anumitor tipuri de documente aferente proceselor de sudare și 
examinări nedistructive prevăzute de Directivele Europene aplicabile. 
Totodată se completează atribuțiile ISCIR și cu cele privitoare la recunoașterea 
unor documente de calificare pentru categoriile de personal care desfășoară 
activități profesionale prevăzute în prescripțiile tehnice, în acest fel se creează 
cadrul legislativ necesar exercitării de către ISCIR a rolului de autoritate 
competentă în cadrul Sistemului de Informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI). 

Anexa nr.1 care cuprinde echipamentele pentru care se autorizează 
funcționarea a fost completată cu echipamentele nou introduse în anexa 2 la 
Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și cu alte categorii de instalații/echipamente sub presiune și de ridicat 
apărute ca urmare a progresului tehnic și identificate în conformitate cu 
standardele europene care stau la baza fabricației acestora. 
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Din Anexa 1¹  - Lista ocupațiilor pentru care ISCIR autorizează persoane 
fizice au fost eliminate codurile COR specifice, din cauza modificărilor 
frecvente ale acestora, ocupațiile specifice sudării au fost grupate în acord cu 
evoluția activităților economice în acest domeniu de activitate iar ocupațiile 
specifice examinărilor nedistructive au fost completate în acord cu cerințele 
standardului european aplicabil. 

Anexa 12 care reglementează instalațiile/echipamentele pentru care se 
emite aviz obligatoriu de instalare a fost completată cu echipamente sub 
presiune cu grad ridicat de risc în utilizare și, datorită diferențelor constructive 
între echipamentele sub presiune și instalațiile de ridicat, pentru cele din urmă a 
fost adăugată o nouă anexă, anexa 13  cu instalațiile de ridicat cu grad ridicat de 
risc în utilizare pentru care se emite aviz obligatoriu de montare. 

Înființarea compartimentului de relații cu publicul, prevăzut atât în Legea 
nr. 544/2001 cât și în Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, conduce la asigurarea 
accesului liber și neîngrădit al persoanelor la orice informații de interes public, 
respectiv la dreptul persoanelor de a adresa autorităților și instituțiilor publice 
petiții formulate în nume propriu. 

Înființarea structurii corp control, ca urmare a reorganizării ISCIR și a 
creșterii numărului de inspecții teritoriale, conduce la asigurarea unei abordări 
unitare la nivelul fiecărei structuri. 

Înființarea unei structuri cu activitate de elaborare a documentelor cu 
caracter normativ, conduce la îndeplinirea funcției de reglementare conform 
Legii nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și la actualizarea permanentă a prescripțiilor tehnice și adaptarea 
acestora la cerințele directivelor/regulamentelor europene și ale normativelor 
naționale. 

Dezvoltarea parcului auto conduce la îndeplinirea cu operativitate a 
activităților specifice domeniului ISCIR, la reducerea costurilor suplimentare 
de întreținere a autovehiculelor, precum și la creșterea siguranței circulației și a 
conducătorilor auto. 

3. Alte informaţii  Nu au fost identificate 
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 
macroeconomic 

 Nu a fost identificat un impact macroeconomic 

1^1. Impactul asupra 
mediului concurenţial 
şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

 Nu a fost identificat un impact asupra mediului concurențial și domeniul 
ajutoarelor de stat. 
 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Crearea premiselor pentru realizarea unei administraţii publice performante, va 
avea efecte favorabile asupra mediului de afaceri prin asigurarea unui control 
mai eficient care conduce la creșterea siguranței în funcționare a 
echipamentelor. 
 

2^1. Impactul asupra 
sarcinilor 
administrative 

Nu a fost identificat un impact major asupra sarcinilor administrative 

2^2. Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Nu a fost identificat un impact major asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 

3. Impactul social Nu se referă la acest subiect. 
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4. Impactul asupra 
mediului 

Nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
- mii lei - 

Indicatori 
Anul 

curent 
mai-dec 

Următorii 4 ani 
Media pe 

5 ani 

 2019 2020 2021 2022 2023  
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
   (i) impozit pe profit 
   (ii) impozit pe venit 
b) bugete locale: 
   (i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
   (i) contribuţii de asigurări 

 
-19.300 
-19.300 

 
 

 

 
-33.000 
-33.000 
 
 
 

 
-34.120 
-34.120 
 
 
 

 
-34.160 
-34.160 
 
 
 

 
-34.160 
-34.160 
 
 
 

 
-30.948 
-30.948 

 
 
 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
   (i) cheltuieli de personal 
   (ii) bunuri şi servicii  
b) bugete locale: 
   (i) cheltuieli de personal 
   (ii) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
   (i) cheltuieli de personal 
   (ii) bunuri şi servicii 

 
-18.321 
-18.321 
-8.079 

-10.242 
 

 
-26.818 
-26.818 
-18.286 
-8.532 

 

 
-31.265 
-31.265 
-23.635 
-7.630 

 

 
-33.273 
-33.273 
-26.749 
-6.524 

 

 
-32.480 
-32.480 
-27.905 
-4.575 

 

 
-28.431 
-28.431 
-20.931 
-7.500 

 

3. Impact financiar, plus/minus din 
care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

 
-979 
-979 

 

 
-6.182 
-6.182 

 

 
-2.855 
-2.855 

 

 
-887 
-887 

 

 
-1.680 
-1.680 

 

 
-2.517 
-2.517 

 
4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

 
- 

     

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

 
- 

     

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

 
 

 

     

7. Alte informaţii - 
 

     

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
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a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare 
a intrării în vigoare a proiectului de 
act normativ; 
 
 
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii. 

Se modifica Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 27 decembrie 
2001, privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat 
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 
27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Economiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

1^1 Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice 

Nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor normative 
comunitare 

Nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

Nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente 

Nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 
 

Nu au fost identificate 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Nu se referă la acest subiect 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de 
act normativ 

Nu se referă la acest subiect 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale,  în situaţia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi,  în 
condiţiile  
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative  
 

Nu se referă la acest subiect 
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4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de 
către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Se va solicita avizul Consiliului Legislativ si al Consiliului 
Economic și Social 
 
 
 

6. Alte informaţii 
 

Nu au fost identificate 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ s-a elaborat cu respectarea procedurilor 
de transparenţă decizională în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică. 

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum 
şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 

Nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii 
 

Nu au fost identificate 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor 
existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 
 
 



10 
 

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, şi al art. 
VII din Legea nr. 49 din 14 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind 
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor 
consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative, s-a întocmit alăturatul proiect de 
„Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1340/2001, privind organizarea şi 
funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de 
Ridicat, precum şi pentru modificarea altor acte normative” pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să-l 
adoptați. 

 
 

MINISTRUL ECONOMIEI 

 

Niculae BĂDĂLĂU 

 

 
INSPECTOR DE STAT ŞEF AL 

INSPECŢIEI DE STAT PENTRU 
CONTROLUL CAZANELOR, 

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI 
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 
Sorin-Marian ROMAN 
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MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE 

Marius-Constantin BUDĂI 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

Eugen-Orlando TEODOROVICI 

 

 
VICEPRIM-MINISTRU PENTRU IMPLEMENTAREA PARTENERIATELOR STRATEGICE 

ALE ROMÂNIEI 
 

MINISTRUL INTERIMAR AL  JUSTIŢIEI 

 

Ana BIRCHALL 

 
 
 
 
 
 
 


