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COMUNICAT 

privind modificarea și completarea Legii nr. 64/2008, republicată 

 

 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal, se modifică și se completează Legea nr. 64/2008, 
republicată, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, după cum urmează: 

   „ Art. 21    Menţinerea sau repunerea în funcţionare a instalaţiilor ori echipamentelor, 

după ce a fost oprită sau interzisă funcţionarea acestora, prin proces-verbal încheiat de 
către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă. 

    Art. 22    (1) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la instalarea, 
construcţia sau montajul instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
    (2) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la punerea în funcţiune, 
exploatarea sau modificarea instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. 
    (3) Tentativa se pedepseşte. 

    Art. 23    (1) Scoaterea neautorizată din funcţiune, în totalitate sau în parte, a 
dispozitivelor de siguranţă şi control instalate în condiţiile legii la instalaţii/echipamente, 
fără a avea motive ce decurg din cerinţele de securitate nucleară sau de radioprotecţie, 
dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 
luni la 3 ani sau cu amendă. 
    (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită din culpă, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 
    (3) Efectuarea verificărilor tehnice la instalaţiile/echipamentele prevăzute la anexa nr. 
3 pct. 1 - 9, în vederea autorizării de funcţionare, de către persoane care nu sunt 
angajate în cadrul ISCIR, se pedepseşte cu amendă.” 
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