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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

                                      Bucureşti, 04.04.2002 
                             Nr.23/173/1999 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
VALER DORNEANU 

 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de 
montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, trimis cu 
adresa nr.316 din 6 septembrie 1999. 
  Proiectul de lege este însoţit de: 

- avizul Consiliului Legislativ; 
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic; 
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 
- punctul de vedere al Ministerului Industriei şi Resurselor; 
- punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, 

Transporturilor şi Locuinţei. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

p.PREŞEDINTE, 
 

Ioan Bivolaru 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                          
                                                                                                                                                                                Bucureşti, 04.04.2002 
                                                                                                               Nr.23/173/1999 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru 

utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale 
 
 

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost 
sesizată, spre dezbatere pe fond în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.95/1999 
privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, transmis cu adresa nr.316 din 6 
septembrie 1999. 
  Necesitatea elaborării acestui act normativ a apărut ca urmare a abrogării Legii nr.8/1977 privind asigurarea durabilităţii, 
siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calităţii construcţiilor, care reglementa şi lucrările de montaj pentru instalaţii tehnologice 
industriale şi echipamente. Această lege a fost abrogată la data intrării în vigoare a Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi 
care este instrumentată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
  Ca urmare, Ministerul Industriei şi Resurselor a preluat sarcina de a acţiona pentru asigurarea reglementărilor legale 
privind calitatea lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. 
  Proiectul de lege este însoţit de: 

- avizul Consiliului Legislativ; 
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 
- punctul de vedere al Ministerului Industriei şi Resurselor; 
- punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
Amendamentele comisiei se referă la: 
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- înlocuirea enumerării "utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice" cu sintagma "dotări tehnologice industriale", 

inclusiv în titlul ordonanţei, deoarece este un termen mult mai larg şi care acoperă domeniul de aplicabilitate a prevederilor legii; 
- limitarea cerinţelor utilizatorilor privind calitatea lucrărilor de montaj la cele stabilite prin documentaţia sau cartea 

tehnică a dotării tehnologice; 
- extinderea sistemului de verificare a calităţii şi asupra utilajelor şi procedeelor folosite la realizarea lucrărilor de montaj; 
- extinderea atribuţiilor ISCIR prin înfiinţarea unei noi unităţi în cadrul acestuia, respectiv Inspectoratul de verificare şi 

atestare a calităţii lucrărilor de montaj; 
- stabilirea competenţelor de atestare a verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor şi a 

experţilor în domeniu; 
- obligaţia executantului de a transmite investitorului sau beneficiarului copii ale actelor care să ateste capabilitatea sa 

tehnică de a efectua lucrări de montaj specifice; 
-obligaţia proiectantului şi executantului de a participa la recepţia lucrărilor de montaj a dotărilor tehnologice; 
- reactualizarea cuantumului amenzilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
La dezbaterea proiectului, au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Resurselor. 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 26 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 27 

martie 2002 şi a hotărât avizarea favorabilă şi trimiterea spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor a proiectului de lege 
cu amendamente admise şi respinse de comisie. 
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I.  A M E N D A M E N T E   A D M I S E 
 
În urma dezbaterii, Comisia pentru industrii şi servicii propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele 

amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial 
 

Text propus de comisie 
 

Motivarea propunerii 
amendamentelor 

 
0 1 2 3 
1. Titlul legii 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj 
pentru utilaje, echipamente şi instalaţii 

tehnologice industriale 
 

Nemodificat.  

2. Articol unic – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor 
de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii 
tehnologice industriale. 
 

Articol I – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.95/1999 privind calitatea 
lucrărilor de montaj pentru utilaje, 
echipamente şi instalaţii tehnologice 
industriale cu următoarele modificări şi 
completări: 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Comisia propune modificări 
şi completări la textul 
iniţial. 

3. Titlul ordonan•ei 
O R D O N A N • • 

privind calitatea lucr•rilor de 
montaj pentru utilaje, 

echipamente •i instala•ii 

Titlul ordonan•ei 
O R D O N A N • • 

Privind calitatea lucr•rilor 
de montaj a dot•rilor 
tehnologice industriale 

Termenul de dotări 
tehnologice industriale este 
mai larg decât enumerarea 
iniţială 
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tehnologice industriale 
 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 
0 1 2 3 

4.  CAPITOLUL I 
Dispozi•ii generale 

 

Nemodificat.  

5.  Art. 1. - Se instituie sistemul 
de verificare •i de atestare a 
calit••ii lucr•rilor de montaj 
pentru utilaje, echipamente •i 
instala•ii tehnologice 
industriale - indiferent de forma 
de proprietate sau de destina•ie 
-, denumite în continuare lucr•ri 
de montaj pentru dot•ri 
tehnologice industriale, în 
scopul protej•rii vie•ii 
oamenilor, al preîntâmpin•rii de 
pierderi materiale •i al 
protec•iei mediului înconjur•tor. 

 

Art. 1. – (1) Se instituie 
sistemul de verificare •i de 
atestare a calit••ii 
lucr•rilor de montaj a 
dot•rilor tehnologice 
industriale – indiferent de 
forma de proprietate sau de 
destina•ie -, în scopul 
protej•rii vie•ii oamenilor, 
al preîntâmpin•rii de 
pierderi materiale •i al 
protec•iei mediului 
înconjur•tor. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Termenul de dotări 
tehnologice industriale este 
mai larg decât enumerarea 
iniţială. 

6.   (2) În sensul prevederilor prezentei 
ordonanţe, prin dotări tehnologice 
industriale se înţelege orice utilaj, 
echipament, instalaţie tehnologică 
industrială sau componente ale unei linii 
tehnologice autorizată să funcţioneze sau 
care urmează să fie autorizată din punct 
de vedere a calităţii lucrărilor de montaj. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Definiţie necesară pentru 
eliminirea oricărei 
interpretări eronate. 
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7.  Art. 2. - Prin lucr•ri de montaj 

pentru dot•ri tehnologice 
industriale se în•elege 
totalitatea opera•iunilor ce se 
realizeaz• în vederea asambl•rii 
(mont•rii) •i instal•rii 
dot•rilor tehnologice 
industriale, pentru punerea în 
func•iune, ca urmare a efectu•rii 
unor lucr•ri de investi•ii, de 
modernizare, reabilitare, 
transformare, consolidare •i/sau 
de reparare a acestora. 
 

Art. 2. - Prin lucr•ri de 
montaj a dot•rilor 
tehnologice industriale se 
în•elege totalitatea 
opera•iunilor ce se 
realizeaz• în vederea 
instal•rii dot•rilor 
respective pe liniile 
tehnologice, pentru punerea 
în func•iune, ca urmare a 
efectu•rii unor lucr•ri de 
investi•ii, de modernizare, 
reabilitare, transformare, 
consolidare •i/sau de 
reparare a acestora. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Ordonanţa urmăreşte 
reglementările privind 
montajul dotărilor şi nu 
asamblarea prealabilă a 
acestora.  

8.  Art. 3. - Calitatea lucr•rilor de 
montaj pentru dot•ri tehnologice 
industriale este rezultanta 
totalit••ii performan•elor de 
comportare a acestora în 
exploatare în scopul 
satisfacerii, pe întreaga durat• 
de func•ionare, a exigen•elor 
utilizatorilor din domeniul 
activit••ilor industriale. 
 

Art. 3. - Calitatea 
lucr•rilor de montaj pentru 
orice dotare tehnologic• 
industrial• este rezultanta 
totalit••ii performan•elor de 
comportare a acestora în 
exploatare în scopul 
satisfacerii, pe întreaga 
durat• de func•ionare, a 
exigen•elor utilizatorilor 
din domeniul activit••ilor 
industriale, exprimate în 
conformitate cu prevederile 
c•r•ii •i/sau documenta•iei 
tehnice a dot•rii respective. 

 

Exigenţele utilizatorilor nu 
pot fi mai mari decât cele 
precizate in cartea şi/sau 
documentaţia tehnică a 
dotării tehnologice.   
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9.  Art. 4. - Sistemul de verificare 

•i atestare a calit••ii 
lucr•rilor de montaj pentru 
dot•ri tehnologice industriale va 
urm•ri respectarea cerin•elor 
referitoare la: 
 

Art. 4. - Sistemul de 
verificare •i atestare a 
calit••ii lucr•rilor de 
montaj a dot•rilor 
tehnologice industriale va 
urm•ri respectarea cerin•elor 
din proiectele de montaj 
referitoare la: 
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Pentru eliminarea oricărui 
echivoc. 

10.  a) rezisten•a •i stabilitatea la 
solicit•rile statice •i dinamice, 
p•strarea parametrilor proiecta•i 
la temperaturile •i presiunile de 
exploatare, precum •i rezisten•a 
la agen•ii chimici pe întreaga 
durat• de func•ionare; 
 

Nemodificat.  

11.  b) siguran•a în exploatare, la 
explozii, rezisten•a la foc •i 
riscuri tehnologice industriale 
minime; 
 

b) siguran•a în exploatare, 
rezisten•a la foc •i explozii 
•i riscuri tehnologice 
industriale minime; 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Exprimare mai clară. 

12.  c) încadrarea în normele de 
igien•, s•n•tate •i protec•ie a 
mediului •i ergonomie; 
 

c) încadrarea în normele de 
igien• •i s•n•tate pentru 
evitarea bolilor profesionale 
•i protec•ie a mediului •i 
ergonomie; 

Nu toate normele de 
sănătate au tangenţă cu 
problematica în discuţie. 



 

 7

0 1 2 3 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

13.  d) izolarea termic•, hidrofug•, 
eficien•a energetic• •i protec•ia 
împotriva zgomotelor •i 
transmiterii vibra•iilor. 
 

Nemodificat.  

14.  Art. 5. - Obliga•ia respect•rii 
cerin•elor precizate la art. 4 
revine factorilor implica•i în 
conceperea, realizarea, 
furnizarea •i exploatarea 
dot•rilor tehnologice 
industriale. 
 
 
Factorii implica•i sunt: 
investitorii, furnizorii, 
proiectan•ii •i fabrican•ii de 
dot•ri tehnologice industriale, 
proprietarii •i utilizatorii 
acestora, executan•ii lucr•rilor 
de montaj, precum •i autorit••ile 
responsabile, conform prezentei 
ordonan•e, de verificarea 
cerin•elor men•ionate la art. 4. 
 

Art. 5. – Obliga•ia 
respect•rii cerin•elor 
precizate la art. 4 privind 
lucr•rile de montaj revine 
factorilor implica•i în 
conceperea, realizarea, 
furnizarea •i repararea 
dot•rilor tehnologice 
industriale respective. 
Factorii implica•i sunt: 
furnizorii, proiectan•ii, 
fabrican•ii de dot•ri 
tehnologice industriale, 
executan•ii lucr•rilor de 
montaj sau repara•ii, dup• 
caz, precum •i autorit••ile 
responsabile, conform 
prezentei ordonan•e, de 
verificarea cerin•elor 
men•ionate la art. 4. 

Dep. Valentin Calcan � PSD-SDU 

Procesul de exploatare nu 
face obiectul prezentei 
ordonanţe. 
 
Pentru că executanţii pot fi 
implicaţi în etapa de 
reparare a dotărilor 
tehnologice industriale. 
Investitorii, proprietarii şi 
utilizatorii dotărilor 
tehnologice industriale 
devin responsabili după 
semnarea actului de receptie 
a lucrărilor de montaj. 
 

15.  Art. 6. - În contractele care se 
încheie pentru furnizarea, 
instalarea •i punerea în 
func•iune a dot•rilor tehnologice 
industriale, factorii implica•i 

Nemodificat.  
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sunt obliga•i s• înscrie clauze 
referitoare la cerin•ele 
men•ionate la art. 4, precum •i 
garan•ii materiale •i alte 
prevederi care s• conduc• la 
realizarea acestor clauze. 
 

16.  CAPITOLUL II 
Sistemul de verificare •i de 

atestare a calit••ii lucr•rilor 
de montaj pentru dot•ri 
tehnologice industriale 

 

CAPITOLUL II 
Sistemul de verificare •i de 

atestare a calit••ii 
lucr•rilor de montaj a 
dot•rilor tehnologice 

industriale 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Menţinerea unităţii de 
exprimare. 

17.  Art. 7. - Sistemul de verificare 
•i de atestare a calit••ii 
lucr•rilor de montaj pentru 
dot•ri tehnologice industriale 
cuprinde: 
 

Art. 7. – Sistemul de 
verificare •i de atestare a 
calit••ii lucr•rilor de 
montaj a dot•rilor 
tehnologice industriale 
cuprinde: 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Menţinerea unităţii de 
exprimare. 

18.  a) reglement•rile tehnice pentru 
lucr•rile de montaj pentru dot•ri 
tehnologice industriale; 
 

a) reglement•rile tehnice 
pentru lucr•rile de montaj a 
dot•rilor tehnologice 
industriale; 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Menţinerea unităţii de 
exprimare. 

19.  b) calitatea subansamblurilor, 
pieselor •i materialelor folosite 
l li l il d

b) calitatea subansamblelor, 
pieselor, materialelor, 
til j l i d l

Sistemul de calitate trebuie 
extins şi asupra utilajelor şi 



 

 9

0 1 2 3 
la realizarea lucr•rilor de 
montaj pentru dot•ri tehnologice 
industriale; 
 

utilajelor si procedeelor 
folosite la realizarea 
lucr•rilor de montaj a 
dot•rilor  tehnologice 
industriale; 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

procedeelor folosite datorită 
influenţei asupra calităţii 
lucrărilor de montaj. 
 

20.  c) agrementele tehnice pentru noi 
produse •i procedee utilizate la 
lucr•rile de montaj pentru dot•ri 
tehnologice industriale; 
 

c) agrementele tehnice pentru 
noi produse •i procedee 
utilizate la lucr•rile de 
montaj a dot•rilor 
tehnologice industriale; 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Menţinerea unităţii de 
exprimare. 

21.  d) verificarea proiectelor, a 
execu•iei lucr•rilor •i 
expertizarea proiectelor •i a 
lucr•rilor de montaj pentru 
dot•ri tehnologice industriale; 
 

d) verificarea proiectelor de 
montaj, a execu•iei acestora, 
expertizarea proiectelor •i a 
lucr•rilor de montaj a 
dot•rilor tehnologice 
industriale; 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Precizare necesară pentru 
claritatea textului. 

22.  e) conducerea •i asigurarea 
calit••ii în realizarea 
lucr•rilor de montaj pentru 
dot•ri tehnologice industriale; 
 

e) monitorizarea, 
supravegherea •i  asigurarea 
calit••ii lucr•rilor de 
montaj a dot•rilor 
tehnologice industriale; 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Sistemul de verificare a 
calităţii nu poate avea 
atribuţii în conducerea 
acestuia. 
 

23.  f) autorizarea •i acreditarea f) responsabilit••ile Autorizarea şi acreditarea 
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laboratoarelor de analize •i 
încerc•ri în activitatea de 
montaj pentru dot•ri tehnologice 
industriale; 
 

laboratoarelor de analize •i 
încerc•ri privind activitatea 
de montaj a dot•rilor 
tehnologice industriale; 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

laboratoarelor de analize 
sunt stabilite prin alte legi. 
 

24.  g) activitatea metrologic• pentru 
lucr•rile de montaj pentru dot•ri 
tehnologice industriale; 
 

g) determin•ri metrologice 
pentru lucr•rile de montaj a 
dot•rilor tehnologice 
industriale; 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Activitatea metrologică este 
atributul autorităţii 
metrologice. 

25.  h) recep•ia lucr•rilor de montaj 
pentru dot•ri tehnologice 
industriale; 
 

h) recep•ia lucr•rilor de 
montaj a dot•rilor 
tehnologice industriale; 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Menţinerea unităţii de 
exprimare. 

26.  i) comportarea în exploatare a 
lucr•rilor de montaj pentru 
dot•ri tehnologice industriale; 
 

i) comportarea în exploatare 
a dot•rilor tehnologice 
industriale; 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Menţinerea unităţii de 
exprimare 

27.  j) controlul calit••ii lucr•rilor 
de montaj pentru dot•ri 
tehnologice industriale. 
 

j) controlul calit••ii 
lucr•rilor de montaj a 
dot•rilor tehnologice 
industriale. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Menţinerea unităţii de 
exprimare. 
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28.  Art. 8. - Verificarea calit••ii 

lucr•rilor de montaj pentru 
dot•ri tehnologice industriale se 
realizeaz• de c•tre Inspec•ia de 
Stat pentru Controlul Cazanelor, 
Recipien•ilor sub Presiune •i 
Instala•iilor de Ridicat (ISCIR) 
pentru categoriile de dot•ri 
tehnologice industriale aflate 
sub controlul acesteia. Pentru 
lucr•rile de montaj al celorlalte 
echipamente •i instala•ii 
industriale controlul va fi 
realizat de speciali•ti desemna•i 
prin ordin al ministrului 
industriei •i comer•ului. 
 

Art. 8. – (1) Verificarea 
calit••ii lucr•rilor de 
montaj a dot•rilor 
tehnologice industriale se 
realizeaz• de c•tre Inspec•ia 
de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipien•ilor sub 
Presiune •i Instala•iilor de 
Ridicat (ISCIR) pentru 
categoriile de dot•ri 
tehnologice industriale 
aflate sub controlul 
acesteia.  
 

Comisia pentru industrii şi servicii 

Menţinerea unităţii de 
exprimare. 

29.   (2) Verificarea calităţii lucrărilor de 
montaj a dotărilor tehnologice 
industriale, altele decât cele de la alin. (1), 
se realizează de către specialişti ai 
Inspectoratului de verificare şi atestare a 
calităţii lucrărilor de montaj � unitate cu 
activitate distinctă in cadrul ISCIR - 
înfiinţată prin hotărâre de Guvern. 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 

ISCIR este organul de 
specialitate in subordinea 
MIR cu atribuţii de control 
a lucrărilor de construcţii şi 
montaj pentru o gamă largă 
de dotări tehnologice şi care 
este în măsura să acopere 
întreg domeniul legat de 
dotări tehnologice 
industriale. 
 

30.   (3) Verificarea calităţii lucrărilor de 
montaj a dotărilor tehnologice industriale 
prevăzute la alin. (1) şi (2) se poate 

Pentru că numărul 
angajaţilor permanenţi ai 
ISCIR este limitat; în plus, 
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executa şi de către specialişti atestaţi de 
unităţile respective din cadrul ISCIR. 

 
Dep. Anca Boagiu � PD 

  Dep. Mircea Toader - PD 

sunt unităţi industriale care 
au proprii specialişti care 
fac verificarea calităţii 
lucrărilor de montaj. 
 

31.  Art. 9. - Speciali•tii 
verificatori de proiecte privind 
lucr•rile de montaj pentru dot•ri 
tehnologice industriale r•spund 
în mod solidar cu proiectantul 
pentru neîndeplinirea, prin 
proiect, a cerin•elor prev•zute 
la art. 4 •i a prevederilor art. 
7. 
 

Art. 9. - Speciali•tii 
verificatori de proiecte 
privind executarea lucr•rilor 
de montaj a dot•rilor 
tehnologice industriale 
r•spund în mod solidar cu 
proiectantul pentru 
neîndeplinirea, prin proiect, 
a cerin•elor prev•zute la 
art. 4 •i a prevederilor art. 
7. 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Pentru claritatea textului. 

32.  Art. 10. - Verificarea 
proiectelor de execu•ie a 
lucr•rilor de montaj pentru 
dot•ri tehnologice industriale se 
realizeaz• de c•tre speciali•ti 
verificatori de proiecte, 
atesta•i în condi•iile legii, 
al•ii decât speciali•tii 
elaboratori ai proiectelor 
respective. 
Se interzice utilizarea de 
proiecte de execu•ie •i montaj 
neverificate conform prevederilor 
alin. 1. 

Art. 10. – (1) Verificarea 
proiectelor de execu•ie a 
lucr•rilor de montaj a 
dot•rilor tehnologice 
industriale se realizeaz• de 
c•tre speciali•ti 
verificatori de proiecte, 
atesta•i în condi•iile legii, 
al•ii decât speciali•tii 
elaboratori ai proiectelor 
respective. 
Se interzice utilizarea de 
proiecte de execu•ie a 
lucr•rilor de montaj 

Menţinerea unităţii de 
exprimare. 
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 neverificate conform 

prevederilor aliniatului 
precedent. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 
33.   (2) Atestarea verificatorilor de proiecte, a 

responsabililor tehnici cu execuţia 
lucrărilor de montaj precum şi a 
experţilor în lucrări de montaj se 
realizează conform normelor aprobate de 
ministrul industriei şi resurselor şi a 
reglementărilor în vigoare. 

 
Dep. Anca Boagiu � PD 

 Dep. Mircea Toader - PD 
 

Pentru stabilirea 
competenţelor de aprobare. 

34.  Art. 11. - Ministerul Industriei 
•i Comer•ului ca organ de 
specialitate al administra•iei 
publice centrale îndepline•te 
func•ia de autoritate de stat în 
domeniile specifice activit••ilor 
industriale, inclusiv al 
exigen•elor privind calitatea 
lucr•rilor de montaj pentru 
dot•ri tehnologice industriale. 
 

Art. 11. - Ministerul 
Industriei •i Resurselor ca 
organ de specialitate al 
administra•iei publice 
centrale îndepline•te func•ia 
de autoritate de stat în 
domeniile specifice 
activit••ilor industriale, 
inclusiv al exigen•elor 
privind calitatea lucr•rilor 
de montaj a dot•rilor 
tehnologice industriale. 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Menţinerea unităţii de 
exprimare. 
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35.  CAPITOLUL III 

Obliga•iile factorilor implica•i 
 

CAPITOLUL III 
Obliga•ii 

Dep. Valentin Calcan � PSD-SDU 
 

Textul nu prevede obligaţii 
pentru toţi factorii implicaţi 
definiţi la art.5 alin.(2). 
 

36.  Art. 12. - Proiectan•ii 
lucr•rilor de montaj pentru 
dot•ri tehnologice industriale au 
obliga•ia: 
 

Nemodificat.  

37.  a) s• asigure proiectele de 
execu•ie la un nivel de calitate 
corespunz•tor, cu respectarea 
tuturor reglement•rilor tehnice 
în vigoare •i a clauzelor 
contractuale; 
 

a) s• asigure întocmirea 
proiectelor de execu•ie, cu 
respectarea tuturor 
reglement•rilor tehnice în 
vigoare •i a clauzelor 
contractuale; 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Asigurarea calităţii este o 
teză declarativă, nu o 
normă. 

38.  b) s• elaboreze instruc•iunile 
tehnice privind execu•ia 
lucr•rilor, precum •i pe cele 
referitoare la exploatarea, 
între•inerea •i repararea 
lan•ului de dot•ri tehnologice 
industriale ale procesului de 
produc•ie; 
 
 

b) s• elaboreze 
instruc•iunile tehnice 
privind execu•ia lucr•rilor 
de montaj, precum •i pe cele 
referitoare la exploatarea, 
între•inerea •i repararea 
dot•rilor tehnologice 
industriale montate; 

Comisia pentru industrii şi servicii 

Pentru claritatea textului. 

39.  c) s• stabileasc• prin proiect 
fazele de execu•ie pentru 
lucr•rile aferente cerin•elor •i 
s• acorde asisten•• tehnic• la 

Nemodificat.  
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lucr•rile de montaj; 
 

40.  d) s• stabileasc• modul de 
tratare a neconformit••ilor 
ap•rute în execu•ie •i la montaj 
•i s• urm•reasc• aplicarea 
solu•iilor adoptate; 
 

Nemodificat.  

41.  e) s• supun• spre verificare de 
c•tre speciali•tii verificatori 
proiectele de lucr•ri de montaj 
elaborate; 
 

e) s• supun• verific•rii de 
c•tre speciali•tii 
verificatori proiectele de 
lucr•ri de montaj elaborate; 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Pentru claritatea textului. 

42.  f) s• participe la lucr•rile de 
recep•ie la punerea în func•iune. 
 

f) s• participe la lucr•rile 
de recep•ie pe fiecare faz• 
de recep•ie, dup• caz •i la 
punerea în func•iune. 

 
Dep. Anca Boagiu – PD 

 Dep. Mircea Toader - PD 
 

Proiectantul trebuie să 
participe şi la recepţiile 
parţiale. 

43.  Art. 13. - Executantul lucr•rii 
de montaj este responsabil de 
calitatea execu•iei lucr•rilor de 
montaj pentru dot•ri tehnologice 
industriale, care trebuie s• fie 
realizate conform documenta•iei 
elaborate de proiectant •i 
verificate potrivit prevederilor 
art. 4.  
 

Art. 13. – (1) Executantul 
lucr•rilor de montaj este 
responsabil de calitatea 
execu•iei acestor lucr•ri, 
care trebuie s• fie realizate 
conform documenta•iei 
elaborate de proiectant •i 
verificate potrivit 
prevederilor art. 4.  
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
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44.  Solu•ionarea neconformit••ilor 
ap•rute la lucr•rile de montaj 
pentru dot•ri tehnologice 
industriale nu se poate realiza 
decât cu aprobarea proiectantului 
•i cu avizul investitorului sau, 
dup• caz, al proprietarului •i 
beneficiarului. 

(2) Solu•ionarea 
neconformit••ilor ap•rute la 
lucr•rile de montaj pentru 
dot•ri tehnologice 
industriale nu se poate 
realiza decât cu aprobarea 
proiectantului •i cu avizul 
investitorului sau, dup• caz, 
al proprietarului •i 
beneficiarului. 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Împărţire şi numerotare 
conform cerinţelor de 
tehnică legislativă. 

45.  Remedierea defectelor datorate 
execu•iei lucr•rilor de montaj se 
face de c•tre executantul 
lucr•rii pe cheltuial• proprie, 
indiferent dac• acestea apar în 
timpul execut•rii lucr•rilor sau 
în perioada de garan•ie a dot•rii 
tehnologice industriale. 

(3) Remedierea defectelor 
datorate execu•iei lucr•rilor 
de montaj se face de c•tre 
executantul lucr•rii pe 
cheltuial• proprie, 
indiferent dac• acestea apar 
în timpul execut•rii 
lucr•rilor sau în perioada de 
garan•ie a dot•rii 
tehnologice industriale. 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Împărţire şi numerotare 
conform cerinţelor de 
tehnică legislativă. 

46.  Executantul particip• la 
activit••ile privind recep•ia 
dot•rilor tehnologice 
industriale. 
 

(4) Executantul particip• la 
activit••ile privind recep•ia 
dot•rilor tehnologice 
industriale. 

Comisia pentru industrii şi servicii 

Împărţire şi numerotare 
conform cerinţelor de 
tehnică legislativă. 
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47.   (5) În momentul prezentării ofertei de 
execuţie a lucrărilor de montaj, 
executantul va transmite investitorului 
sau beneficiarului, după caz, copii ale 
actelor ce atestă capabilitatea tehnică de a 
efectua lucrările de montaj specifice. 
Atestarea se face după norme aprobate 
prin ordin al ministrului industriei şi 
resurselor. 

 
Dep.Valentin Calcan � PSD-SDU 

              Dep. Istvan Erdei - UDMR 
 

Pentru ca beneficiarul să fie 
sigur că executantul este 
abilitat pentru a efectua 
lucrările de montaj 
respective. 

48.  CAPITOLUL IV 
Verificarea calit••ii 

materialelor 
 

Nemodificat.  

49.  Art. 14. - Responsabilitatea 
utiliz•rii din punct de vedere al 
calit••ii materiilor prime •i a 
materialelor, precum •i a 
pieselor, subansamblurilor •i 
produselor industriale folosite 
la lucr•rile de montaj pentru 
dot•ri tehnologice industriale 
revine executantului lucr•rilor 
de montaj, pe baza certificatului 
de calitate emis de un organism 
de certificare acreditat sau a 
buletinelor de încerc•ri 
eliberate de laboratoare de 

Art. 14. – Executantul 
lucr•rilor de montaj va 
utiliza pentru aceasta 
materiile prime, materialele, 
piesele, subansamblele •i 
produsele industriale 
necesare numai pe baza 
certificatelor de calitate 
emise de un organism de 
certificare acreditat sau a 
buletinelor de încerc•ri 
eliberate de laboratoare de 
încerc•ri acreditate în 
condi•iile legii. 

Exprimare mai clară. 
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încerc•ri acreditate în 
condi•iile legii. 
 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

50.  Art. 15. - Recep•ia lucr•rilor de 
montaj pentru dot•ri tehnologice 
industriale este în sarcina 
beneficiarului. Prin decizie a 
conduc•torului unit••ii 
beneficiare se va desemna pentru 
recep•ie o comisie format• din: 
- conduc•torul unit••ii 
beneficiare; 
- responsabilul cu calitatea din 
cadrul unit••ii beneficiare; 
- reprezentantul autorit••ii 
publice cu responsabilit••i în 
urm•rirea respect•rii cerin•elor 
men•ionate la art. 4. 
În cazul achizi•iilor publice, 
din comisia de recep•ie este 
obligatoriu s• fac• parte •i 
reprezentantul ordonatorului 
principal de credite. 
 

Art. 15. - Recep•ia 
lucr•rilor de montaj a 
dot•rilor tehnologice 
industriale este în sarcina 
beneficiarului. Prin decizie 
a conduc•torului unit••ii 
beneficiare se va desemna 
pentru recep•ie o comisie 
format• din: 
- conduc•torul unit••ii 
beneficiare; 
- responsabilul cu calitatea 
din cadrul unit••ii 
beneficiare; 
- reprezentantul autorit••ii 
publice cu responsabilit••i 
în urm•rirea respect•rii 
cerin•elor men•ionate la art. 
4. 
În cazul achizi•iilor 
publice, din comisia de 
recep•ie este obligatoriu s• 
fac• parte •i reprezentantul 
ordonatorului principal de 
credite. 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Menţinerea unităţii de 
exprimare. 

51.   (2) La lucrările comisiei de recepţie 
participă, în mod obligatoriu, 

Pentru că proiectantul şi 
executantul sunt factori 
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proiectantul şi executantul lucrărilor de 
montaj a dotărilor tehnologice 
industriale. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

implicaţi în derularea 
procesului de montaj. 

52.  CAPITOLUL V 
Sanc•iuni 

 

Nemodificat.  

53.  Art. 16. - Constituie 
contraven•ie urm•toarele fapte, 
dac• nu au fost s•vâr•ite în 
astfel de condi•ii încât, 
potrivit legii penale, s• fie 
considerate infrac•iune, •i se 
sanc•ioneaz• cu amend•: 
 

Nemodificat.  

54.  de la 20.000.000 lei la 
100.000.000 lei: 
 

1.de la 40.000.000 lei la 
200.000.000 lei pentru: 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Pentru reactualizarea 
cuantumului amenzilor de 
la data apariţiei ordonanţei. 
 

55.  a) execu•ia de lucr•ri de montaj 
pentru dot•ri tehnologice 
industriale f•r• proiecte sau pe 
baz• de proiecte neverificate 
conform prevederilor legale; 
 

a) execu•ia de lucr•ri de 
montaj sau reparare, dup• 
caz, a dot•rilor tehnologice 
industriale f•r• proiecte sau 
pe baz• de proiecte 
neverificate conform 
prevederilor legale; 

Dep. Dumitru Chiriţă � PSD-SDU 
 

Pentru că aceleaşi exigenţe 
trebuie aplicate şi in cadrul 
lucrărilor de reparare a 
dotărilor tehnologice 
industriale. 

56.  b) realizarea, în cadrul 
opera•iunilor de montaj, de 

Nemodificat.  
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modific•ri sau transform•ri la 
dot•rile tehnologice industriale, 
f•r• aprobarea •i verificarea 
prealabil• a proiectantului; 
 
 

57.  c) neverificarea de c•tre 
beneficiar a atest•rii 
capabilit••ii tehnice a 
executantului de lucr•ri de 
montaj de a efectua lucr•rile de 
montaj specifice dot•rii 
tehnologice industriale; 
 

c) angajarea de c•tre 
beneficiar a unui executant 
de lucr•ri de montaj de 
dot•ri tehnologice industrile 
al c•rui atestat a 
capabilit••ii tehnice nu este 
valabil. 

 
Dep. Valentin Calcan � PSD-SDU 

Conform art.13 alin. (5), 
executantul este obligat să 
prezinte atestat a 
capabilităţii tehnice. 
Beneficiarul trebuie să 
angajeze numai executant 
cu atestat valabil. 
 

58.  d) neatestarea calit••ii 
utilajelor, echipamentelor •i 
instala•iilor potrivit 
prevederilor art. 7 •i 14. 
 
 

d) nerespectarea prevederilor 
de la art.14. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

Pentru că executantul 
trebuie să respecte cerinţele 
de calitate prevăzute la 
art.14, in caz contrar fiind 
sancţionat. 
 

59.  de la 10.000.000 lei la 
50.000.000 lei: 
 

(2) de la 20.000.000 lei la 
100.000.000 lei pentru: 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Pentru reactualizarea 
cuantumului amenzilor de 
la data apariţiei ordonanţei. 
 

60.  a) elaborarea de proiecte 
incomplete sau con•inând 
neconcordan•e între 
subansambluri, care pot influen•a 
calitatea lucr•rilor de montaj 
sau nivelul de calitate al 

a) utilizarea de proiecte 
care pot afecta calitatea 
lucr•rilor de montaj sau 
reparare, dup• caz, sau 
nivelul de calitate al 
dot•rilor tehnologice 

Constarea că un proiect nu 
este bun se poate face doar 
în urma utilizării sale la 
montajul sau repararea 
dotărilor tehnologice dar 

bili l i
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dot•rilor tehnologice industriale 
corespunz•tor cerin•elor; 
 
 

industriale corespunz•tor 
cerin•elor. Sanc•iunea se 
aplic• proiectantului •i 
verificatorului de proiecte. 

 
Comisia pentru industrii •i 

servicii 
 

responabilitatea le revine 
proiectantului şi 
verificatorului proiectului 
respectiv. 

61.  b) nerespectarea de c•tre 
proiectan•i a obliga•iilor 
prev•zute la art. 12 lit. a), b), 
c), d) •i e); 
 
 

b) nerespectarea de c•tre 
proiectan•i a obliga•iilor 
prev•zute la art. 12; 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 

Proiectantul trebuie să 
participe la receptia 
lucrărilor, conform 
art.12lit.f), deci 
nerespectarea tuturor 
prevederilor art.12 este 
sancţionată. 
 

62.  c) utilizarea în cadrul 
lucr•rilor de montaj de materii 
prime •i materiale neînso•ite de 
documente care s• ateste 
calitatea acestora; 
 
 

Se abroga. 
 

Comisia pentru industrii şi servici 

Este preluat la art. 6 alin.(1) 
lit.d). 

63.  d) recep•ionarea dot•rilor 
tehnologice industriale altfel 
decât în condi•iile prevederilor 
legale; 
 
 

d) nerespectarea condiţiilor privind 
recepţia lucrărilor de montaj sau 
reparare, după caz, a dotărilor tehnologice 
industriale de către beneficiar. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Exprimare mai clară. 

64.  e) neîndeplinirea obliga•iei 
proiectantului de a stabili 
solu•ii corespunz•toare pentru 

e) neîndeplinirea obliga•iei 
proiectantului de a stabili 
în termen solu•ii 

Pentru că proiectantul ar 
putea amâna la nesfârşit 
respectarea acestei obligaţii
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remedierea defectelor de 
proiectare sesizate. 
 

corespunz•toare pentru 
remedierea defectelor de 
proiectare sesizate. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

respectarea acestei obligaţii. 

65.  CAPITOLUL VI 
Dispozi•ii finale •i tranzitorii 

 

Nemodificat.  

66.  Art. 17. - Constatarea 
contraven•iilor prev•zute la art. 
16 •i aplicarea sanc•iunilor se 
efectueaz• de c•tre persoanele cu 
atribu•ii de control din cadrul 
Ministerului Industriei •i 
Comer•ului desemnate prin ordin 
al ministrului •i dintre 
persoanele împuternicite din 
cadrul Inspec•iei de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, 
Recipien•ilor sub Presiune •i 
Instala•iilor de Ridicat. (ISCIR) 
 

Art. 17. - Constatarea 
contraven•iilor prev•zute la 
art. 16 •i aplicarea 
sanc•iunilor se efectueaz• de 
c•tre persoanele cu atribu•ii 
de control din cadrul 
Ministerului Industriei •i 
Resurselor desemnate prin 
ordin al ministrului •i 
dintre persoanele 
împuternicite din cadrul 
unit••ilor respective ale 
Inspec•iei de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, 
Recipien•ilor sub Presiune •i 
Instala•iilor de Ridicat. 
(ISCIR) 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 

 

67.  Art. 18. - Pentru obiectivele cu 
caracter secret, apar•inând 
Ministerului Ap•r•rii Na•ionale, 

Art. 18. - Pentru obiectivele 
cu caracter secret, 
apar•inând Ministerului 

Pentru că şi SIE deţine 
obiective cu caracter secret. 
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Ministerului de Interne sau 
Serviciului Român de Informa•ii, 
constatarea contraven•iilor •i 
sanc•ionarea acestora se fac de 
c•tre organele proprii ale 
acestor organisme abilitate în 
acest sens. 
 

Ap•r•rii Na•ionale, 
Ministerului de Interne, 
Serviciului de Informa•ii 
Externe sau Serviciului Român 
de Informa•ii, constatarea 
contraven•iilor •i 
sanc•ionarea acestora se fac 
de c•tre organele proprii ale 
acestor organisme abilitate 
în acest sens. 

 
Dep. Dumitru Chiriţă � PSD � SDU 

 
68.  Art. 19. - Ministerul Industriei 

•i Comer•ului va elabora în 
termen de 30 de zile de la data 
public•rii prezentei ordonan•e 
norme metodologice privind 
verificarea calit••ii lucr•rilor 
de montaj pentru dot•ri 
tehnologice industriale. 
 

Art. 19. - Ministerul 
Industriei •i Resurselor va 
elabora în termen de 30 de 
zile de la data public•rii 
prezentei ordonan•e norme 
metodologice privind 
verificarea calit••ii 
lucr•rilor de montaj pentru 
dot•ri tehnologice 
industriale precum •i alte 
norme, conform prevederilor 
prezentei ordonan•e . 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Amendamentele  comisiei 
se refera şi la alte norme 
care trebuie să fie eleborate 
de MIR. 

69.   Art. II � Ordonanţa Guvernului nr. 
95/1999, cu modificările aduse prin 
prezenta lege, va fi republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
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II. A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 
 
 
 
 În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
 
Nr.  
crt
. 

Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

 

Motivare 

0 1 2 3 
1.  Art.1-(2) În sensul prevederilor 

prezentei ordonanţe, prin dotări 
tehnologice   industriale se  înţelege orice  

 
 

Autorizarea de funcţionare 
a unei linii tehnologice nu 
se face numai din punct de  

 
 

0 1 2 3 
  utilaj, echipament, instalaţie tehnologică 

industrială sau componente ale unei linii 
tehnologice autorizată să funcţioneze sau 
care urmează să fie autorizată.  

Dep. Ioan Bivolaru �PSD-SDU 

vedere a calitaţii ci trebuie sa 
respecte prevederile legale 
pentru domeniul respectiv de 
activitate. 
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2. Art 4-c) încadrarea în normele de 

igien•, s•n•tate •i protec•ie a 
mediului •i ergonomie; 
 

Art.4. c) încadrarea în 
normele de protec•ie a 
mediului •i ergonomie; 

Dep. Valentin Calcan �PSD-SDU  

Normele de protecţie a 
mediului include şi normele 
de igienă şi sănătate. 
 

 
 
 Comisia a propus aprobarea proiectului cu unanimitate de voturi. 
 
 
                                                p.PREŞEDINTE,                                                                 SECRETAR, 
 
                                                   Ioan Bivolaru                                                                  Cristian Buzea 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 RAPORTORI:  
                                                Dep.Ioan Bivolaru - PSD-SDU   Dep.Aurelia Vasile - PSD-SDU 
          Dep.Cristian Buzea - PRM   Dep.Gheorghe Albu - PD 
          Dep.Marin Anton - PNL   Dep.Valentin Calcan - PSD-SDU 
          Dep.Mihail Fâcă - PSD-SDU   Dep.Ioan Miclea - PRM 
          Dep.Dumitru Palade - PRM   Dep.Robert Raduly - UDMR 
          Dep.Ion Rădoi - PSD-SDU   Dep.Florentin Sandu - PSD-SDU 
          Dep.Pavel Târpescu - PSD-SDU                     Dep. Aurel Daraban � PSD-SDU 
Expert,  
Silvia Vlăsceanu 
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