
În baza Articolului 95, para. 3 al Constituției Republicii Montenegro, prin prezenta, adopt acest  

 

Decret privind proclamarea Legii cu privire la lichidele și 
gazele inflamabile  

Prin prezenta proclam această Lege cu privire la lichidele și gazele inflamabile, adoptată de Adunarea 
Generală a Montenegro în cadrul celei de-a 24-a convocări, la cea de-a cincea sesiune a primei întâlniri 
obișnuite de la 22 aprilie 2010. 
Număr: 01-1438/2 Podgorica, 
29 aprilie 2010 

Președintele Montenegro, 
Filip Vujanović, semnat cu mâna sa 

 
În baza Articolului 82, para. 1, punctul 2 și Articolului 91 a Constituției Republicii Montenegro, Adunarea 
Generală a Montenegro, în cadrul celei de-a 24-a convocări, la cea de-a cincea sesiune a primei întâlniri 
obișnuite de la 22 aprilie 2010, adoptă  

 

Legea cu privire la lichidele și gazele inflamabile 

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Montenegro", Nr. 
26/2010 din 7 mai 2010 și Nr. 31/2010. 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

Domeniul de aplicare a legii 
Articolul 1 

Măsurile de prevenire și de protecție descrise în prezenta lege se implementează pe parcursul construcției 
și renovării clădirilor, depozitelor, deținerii, comercializării, manipulării și folosirii lichidelor și gazelor 
inflamabile pentru a proteja viețile, sănătatea și siguranța persoanelor, animalelor, plantelor, mediului și 
averii. 

Exonerări  
Articolul 2 

Dispozițiile prezentei legi nu se aplică depozitelor și transfuziei de lichide și gaze inflamabile pentru 
necesităților Armatei Republicii Montenegro. 

Definiția lichidelor și gazelor inflamabile  
Articolul 3 

Lichidele inflamabile sunt lichidele sau amestecurile de lichide care la temperatura de 50°C au aburi de 
presiune mai joasă de 300 kpa (3 bar), iar punctul de aprindere mai mic ca 100°C. 
Lichidele inflamabile cu caracteristici general cunoscute sunt carburanții pentru vehiculele motorizate 
vândute la stațiile de petrol, combustibile și lichide inflamabile nutriționale. 
Gazele inflamabile (gaze compresate, gaze lichefiate și gaze dizolvate sub presiune) sunt materialele cu 
temperaturi critice mai mici de 50°C sau materiale care la 50°C au o presiune de aburi mai mare de 300 
kpa (3 bar). 
Gazele inflamabile cu caracteristice general cunoscute sunt gazele de sol, gazele propan butan și gazele 
naturale. 

Transportarea lichidelor și gazelor inflamabile  

Articolul 4 
Transportarea lichidelor și gazelor inflamabile se face în conformitate cu regulamentele privind transportarea 
substanțelor periculoase.   

Aplicarea regulilor privind procedura generală de administrare 

Articolul 5 



Cu excepția cazului în care se prevede altfel, se aplică dispozițiile legii cu privire la procedurile generale de 
administrare la procedurile reglementate de prezenta lege.   

Definiția terminilor  
Articolul 6 

În scopul prezentei legi, noțiunile de mai jos au următoarele definiții: 
1) comerț înseamnă transfuzia, încărcarea sau descărcarea lichidelor și gazelor inflamabile unitățile 

de transport; manipularea în timpul livrării, transportării și stocării în depozite; livrarea și transportarea prin 
conducte de gaze și petrol; vânzarea și utilizarea lichidelor și gazelor inflamabile; 

2) depozit înseamnă o instalație, parte a încăperii sau spațiului unde sunt depozitate lichidele și 

gazele inflamabile; 
3) antrepozit înseamnă orice spațiu permanent sau temporar sau dispunerea lichidelor și gazelor 

inflamabile în vase și containere cu un volum total mai mare de 2,000 litri de lichide și gaze inflamabile de 
grupa II și III sau 20 de litri de lichide ușor inflamabile de grupa I sau 30 kg de gaze inflamabile; 

4) deținerea înseamnă stocarea și dispunerea de lichide și gaze inflamabile în instalații, părți de 
instalații sau în exteriorul acestor instalații, unde volumul total nu depășește 2,000 litri de lichide și gaze 
inflamabile de grupa II și III sau 20 de litri de lichide ușor inflamabile din grupa I sau 30 kg de gaze 
inflamabile; 

5) manipularea reprezintă acțiunile întreprinse în procesul de depozitare, deținerea și 

comercializarea lichidelor și gazelor inflamabile de către persoanele fizice ce îndeplinesc cerințele 

prescrise de prezenta lege; 
6) instalație înseamnă o structură, spațiu sau încăpere tehnologică și tehnică cu instalații, uzine și 

echipament (conducte de petrol, conducte de gaz, rezervoare, depozite, punte de transfuzie, etc.), sau 
instalațiile, uzinele și echipamentul construit într-o încăpere sau utilizat și intenționat pentru antrepozitarea, 
manipularea și comercializarea lichidelor și gazelor inflamabile; 

7) rezervor înseamnă un container închis staționar, semi-staționar sau mobil amplasat pe un suport 
special amenajat ce servește pentru păstrarea lichidelor și gazelor inflamabile, cu volumul ce depășește 
250 litri de lichid inflamabil sau 50 kg de gaze inflamabile; 

8) vas înseamnă un vas portabil închis pentru păstrarea lichidelor sau gazelor inflamabile până la 

250 l de lichide inflamabile sau 50 kg de gaze inflamabile; 
9) butelie înseamnă un container închis de formă cilindrică pentru păstrarea lichidelor sau gazelor 

inflamabile ce pot fi utilizate în gospodării, industrie, laboratoare sau în alte cazuri (pentru scufundat, etc.); 
10) sticlă mică înseamnă containere închise pentru păstrarea lichidelor sau gazelor inflamabile cu 

volumul de 0,2 l sau mai puțin (lacuri, alcool, gaz pentru brichete, spray-uri împlute cu butan sau propan, 

etc.); 
11) încăpere de vânzare cu amănuntul este încăperea, parte a încăperii sau spațiul care este 

construit sau potrivit pentru vânzarea lichidelor și gazelor inflamabile în vase, butelii sau butelii mici; 
12) zone periculoase sunt zonele (loturi de pământ, ape sau spații aeriene) ce conțin sau pot 

probabil să genereze amestecuri de aburi explozibili sau inflamabili, capabili să se aprindă; 
13) distanță sigură este distanța, care în caz de incendiu sau explozie, în dependență de tipul, 

volumul și metoda de folosire a lichidelor sau gazelor inflamabile, tipurile de încăperi și măsurile de 
securitate aplicate vor asigura protecția încăperilor din jur, părților de încăpere și mediu; 

14) distribuitor este compania, altă persoană juridică sau antreprenor care livrează lichide sau 

gaze inflamabile consumătorilor; 
15) transfuzie înseamnă transferul de lichide sau gaze inflamabile între rezervoare și rezervoare 

transportatoare (vehicule petroliere, vagoane petroliere, remorci petroliere, etc.) petroliere și vase închise; 
16) punctul de transfuzie este un punct special desemnat, echipat cu dispozitive staționare pentru 

conexiunea petrolierelor transportatoare sau a petrolierelor cu scopul transfuziei lichidelor și gazelor 
inflamabile. 

II. MĂSURI DE SECURITATE 

Măsuri de securitate și metoda de implementare a acestora  
Articolul 7 

În exercitarea activității sale, compania, persoana juridică sau fizică implicați în depozitarea, păstrarea sau 
comercializarea lichidelor și gazelor inflamabile sau implicați în folosirea acestora este obligată să 
implementeze măsurile de prevenire și protecție, determinate de prezenta lege (în continuare, măsuri de 
securitate), actele normative adoptate în baza prezentei legi și alte regulamente privind protecția și 
salvarea, siguranța la locul de muncă, protecția sănătății, dezvoltarea teritoriului și construcția clădirilor.  



Metoda de implementare a măsurilor de securitate este reglementată de actele generale ale companiilor, 
persoanelor fizice și juridice, menționate în para. 1 al prezentului articol. 

Obligația de informare despre măsuri 
Articolul 8 

Entitățile menționate în Articolul 7 al prezentei legi sunt obligate să informeze persoanele care 
manipulează lichidele sau gazele inflamabile sau care întreprind alte acțiuni legate de lichidele sau gazele 
despre măsurile de securitate și să le instructeze cum să acționeze în cazuri de accidente tehnico-
tehnologice sau alte accidente, în conformitate cu regulamentele de protecție și prevenire. 

Depozitarea, păstrarea și comercializarea în conformitate cu 
regulamentele tehnice    

Articolul 9 

Compania, persoana juridică sau fizică depozitează, păstrează și comercializează lichidele și gazele 
inflamabile în încăperi construite sau reconstruire, aranjate pentru depozitarea, păstrarea și 
comercializarea acestor materiale, în conformitate cu regulamentele tehnice. 
Lichidele și gazele inflamabile sunt păstrate în rezervoare, containere, butelii și sticle mici, în conformitate 
cu regulamentele tehnice și metodele prescrise în regulamentele tehnice pentru un lichid sau gas 
inflamabil specific.   
Regulamentele tehnice din para. 1 și 2 din articolul dat sunt adoptate de către autoritatea administraţiei 
publice, responsabilă pentru protecția și prevenirea (în continuare, Ministerul). 

Depozite și încăperi de comercializare  
Articolul 10 

Depozitele și încăperile de comercializare a lichidelor și gazelor inflamabile pot fi construite doar în 
domeniile desemnate pentru aceste scopuri în documentele de dezvoltare a teritoriului și vor fi echipate 
într-un fel care asigură protecția vieților, sănătății și securității persoanelor, animalelor, plantelor, mediului 
și averii.    
Încăperile menționate la para. 1 din articolul dat pot fi construite și reconstruite numai dacă nu impun riscul 
unei explozii sau izbucnirea și extinderea unui incendiu, precum și la o distanță sigură de la așezări, 
drumuri publice, căi ferate, linii electrice și alte instalații majore pe care le pot pune în pericol. 
Măsurile de securitate de la para. 1 și 2 din articolul dat vor fi reglementate în mai multe detalii prin 
Ordinul Ministerul. 

Interzicerea construcției altor încăperi în zonele periculoase  
Articolul 11 

Construcția altor încăperi este interzisă în zonele periculoase menționate în Articolul 10 al prezentei legi, 
cu excepția încăperilor ce asistă la securitatea depozitelor și încăperilor pentru păstrarea și 
comercializarea lichidelor și gazelor inflamabile. 
Zonele periculoase împreună cu încăperile din para. 1 din prezenta lege sunt zonele în vecinătatea 
directă a acestor încăperi, iar perimetrele lor vor fi determinate prin regulamentul adoptat de Minister. 

Interziceri și semne de avertizare  
Articolul 12 

În zonele periculoase se interzice: 
1) păstrarea substanțelor și dispozitivelor care pot cauza un incendiu sau pot ajuta la extinderea 

acestuia; 
2) păstrarea flăcării deschise sau lucrul cu flacără deschisă (sudare, etc.) și lucrul cu obiecte 

incandescente; 
3) fumatul sau folosirea dispozitivelor de aprindere (chibrituri, brichete, etc.); 
4) utilizarea dispozitivelor sau lucrurilor cu cutia de incendiu; 
5) lucrul cu instrumente sau dispozitive de aprindere; 
6) instalarea liniilor electrice aeriene, indiferent de voltaj; 
7) permiterea accesului la vehiculele care pe parcursul funcționării pot produce scântei; 
8) purtatul hainelor sau încălțămintei ce produc electricitate statică sau folosirea dispozitivelor sau 

echipamentului ce nu este protejat adecvat de electricitatea statică. 
Companiile, persoanele juridice sau fizice plasează avertizări corespunzătoare în locuri vizibile în 
depozitele și încăperile unde sunt păstrate sau comercializate lichidele sau gazele inflamabile în 
conformitate cu para. 1 din articolul dat, indicarea unui risc de explozie, izbucnire și extindere a 
incendiului, precum și instrucțiuni ce trebuie de făcut în cazul unei explozii sau incendiu.   



Prezentarea documentelor de plan pentru opinie  
Articolul 13 

În procesul de elaborare a documentelor de planificare a depozitelor și încăperilor folosite pentru 
depozitarea sau comercializarea lichidelor și gazelor inflamabile, entitatea responsabilă de activitățile de 
pregătire prezentă proiectul documentului de planificare spre aprobarea de către Minister. 

Aprobarea documentelor tehnice  
Articolul 14 

În procesul de construire sau reconstruire a instalațiilor menționate în Articolul 10 al prezentei legi, 
investitorul este obligat să obțină aprobarea Ministerului, cu privire la protecția împotriva expunerii sau 
izbucnirii și extinderii incendiului. 
Aprobarea menționată la para. 1 din articolul dat este dată pentru documentele tehnice de construcție și 
reconstrucție a depozitelor și încăperilor pentru comercializarea lichidelor și gazelor inflamabile. 

Protecția fizică și tehnică permanentă  
Articolul 15 

Încăperile din Articolul 10 al prezentei legi sunt plasate sub protecția fizică și tehnică permanentă, în 
conformitate cu legea relevantă. 
Prin derogare de la para. 1 din articolul dat, încăperile folosite pentru stocarea lichidelor inflamabile în 
volume de până la 500 m3 sau gaze în volume de până la 100 m3 sunt controlate prin metoda determinată 
de actul general al companiei, persoanei juridice sau fizice. 

Accesul persoanelor neautorizate  
Articolul 16 

Încăperile din Articolul 10 al prezentei legi sunt protejate de accesul persoanelor neautorizate. 

Încălzirea  
Articolul 17 

Încăperile din Articolul 10 al prezentei legi, de regulă, nu sunt încălzite, iar dacă este necesară încălzirea în 
anumite odăi, aceasta se face în conformitate cu regulamentele tehnice din Articolul 9, para. 3, al 
prezentei legi. 

Aparatele, dispozitivele și instalațiile  
Articolul 18 

Încăperile menționate la Articolul 10 al prezentei legi trebuie să fie echipate cu aparate și alte dispozitive 
pentru stingerea și măsurarea concentrației gazelor inflamabile; să aibă instalații împotriva fulgerului în 
aceste încăperi și în zonele din împrejur, iar dacă se află în încăperi la suprafața solului, acestea trebuie 
să aibă dispozitive speciale de răcire și instalații împotriva fulgerului, în conformitate ce legea și cerințele 
tehnice din Articolul 9, para. 3, al prezentei legi. 
Companiile, persoanele juridice și fizice ce folosesc încăperile din Articolul 10 al prezentei legi sunt 
obligate să asigure funcționarea adecvată a aparatelor, dispozitivelor și instalațiilor menționate la para. 1 
din articolul dat. 

Aerisirea  
Articolul 19 

Încăperile menționate la Articolul 10 al prezentei legi trebuie să aibă o aerisire naturală.  
Se vor construi deschizăturile pentru circulația aerului în încăperile menționate în para. 1 din articolul dat 
în așa fel ca să prevină intrarea apei și care nu se pot închide de sine stătător. 

Condițiile pentru utilizarea încăperilor  
Articolul 20 

Utilizarea încăperilor menționate în Articolul 10 al prezentei legi este permisă după obținerea permisului 
de utilizare, în conformitate cu legea și decizia de aprobare a folosirii acestor încăperi, eliberată de 
Minister. 

 

III. CONDIȚIILE DE DEPOZITARE ȘI COMERCIALIZARE A LICHIDELOR ȘI 
GAZELOR INFLAMABILE 



1. Dispoziții generale  
 

Condițiile de manipulare, programare și metoda de instruire profesională  

Articolul 21 

Lichidele și gazele inflamabile sunt manipulate de persoanele care: 
1) au vârsta legală; 
2) au cel puțin studii vocaționale în domeniul relevant; 
3) sunt instruite din punct de vedere tehnic să manipuleze lichidele și gazele inflamabile, în 

conformitate cu prezenta lege. 
Programul și metoda de instruire profesională pentru manipularea lichidelor și gazelor inflamabile 

din para. 1, punctul 3 din articolul dat sunt determinate prin regulamentele eliberate de autoritatea 
administrației publice responsabilă pentru condițiile de lucru, la propunerea Consiliului pentru educația 
adulților, împreună cu opinia primită din partea Ministerului. 

 

Răspunderea pentru pagube 

Articolul 22 

Companiile, persoanele juridice sau fizice implicate în depozitarea și comercializarea lichidelor și gazelor 
inflamabile sunt responsabile pentru prejudiciile cauzate părților terțe ce pot rezulta din obligaț iile 
contractuale și activitățile lor. 

2. Cerințele față de îndeplinirea activității de depozitare și 
comercializare, și eliberarea permiselor  
 

Permisul pentru depozitare și comercializare  

Articolul 23 

Depozitarea și comercializarea lichidelor și gazelor inflamabile poate fi efectuată de companiile, 
persoanele juridice sau fizice care sunt înregistrate pentru desfășurarea activităților date și care dețin 
permise pentru depozitarea și comercializarea lichidelor și gazelor inflamabile. 
Permisele menționate la para. 1 din articolul dat sunt eliberate de Minister. 

 

Cerințele față de îndeplinirea activității de depozitare și comercializare  

Articolul 24 

Companiile, persoanele juridice sau fizice menționate la Articolul 23 al prezentei legi trebuie să aibă: 
1) o persoană responsabilă; 
2) angajați care vor manipula lichidele și gazele inflamabile; 
3) un depozit sau o încăpere pentru comercializarea lichidelor și gazelor inflamabile. 

Persoana responsabilă menționată la para. 1, punctul 1 din articolul dat trebuie să îndeplinească 
cerințele din Articolul 21 al prezentei legi. 
 

Cererea de obținere a permisului  

Articolul 25 

Companiile, persoanele juridice sau fizice anexează următoarele la cererea de obținere a permisului din 
Articolul 23 al prezentei legi: 

1) extrasul din Registrul Central al Curții Comerciale cu privire la activitatea înregistrată; 
2) informații cu privire la persoana responsabilă; 
3) datele despre numărul și structura angajaților care vor manipula lichidele și gazele inflamabile; 
4) permisul de folosire a depozitului sau încăperea pentru comercializarea lichidelor și gazelor 

inflamabile; 
5) dovada îndeplinirii cerințelor din Articolele 7, 8 și 15 ale prezentei legi; 
6) datele despre tipul și volumul lichidelor sau gazelor inflamabile ce trebuie depozitate sau 

comercializate. 

 

Expirarea permisului  



Articolul 26 

Permisul pentru activitatea de depozitare și comercializare a lichidelor și gazelor inflamabile este anulat la 
solicitarea companiilor, persoanelor juridice sau fizice conform Articolului 23 al prezentei legi, sau este 
anulat dacă o companie, persoană juridică sau fizică nu îndeplinesc cerințele specificate în Articolul 24 al 
prezentei legi. 

 

Notificarea despre inițierea, modificarea sau finalizarea activității  

Articolul 27 

Companiile, persoanele juridice sau fizice care sunt în posesia unui permis pentru activitatea de 
depozitare sau comercializarea a lichidelor și gazelor inflamabile vor fi obligate să înștiințeze Ministerul 
timp de opt zile de începutul, modificarea sau finalizarea activității. 

3. Marketingul lichidelor și gazelor inflamabile 
 

Condițiile de marketing a lichidelor inflamabile 

Articolul 28 

Companiile, persoanele juridice sau fizice sunt obligate, înainte de marketingul lichidelor inflamabile, să 
determine categoria lichidului inflamabil, în baza punctului de aprindere, categoriei și gradului de risc din 
cauza exploziei, izbucnirii și extinderii incendiului, în conformitate cu normele tehnice din Articolul 9, para. 
3 al prezentei legi și să ofere instrucțiuni pentru siguranța la depozitare, păstrare și comercializare a 
lichidelor inflamabile. 
La momentul marketingului, containerele, vasele, buteliile și sticlele mici ce conțin lichide inflamabile vor fi 
etichetate cu informații scrise despre tipul și volumul lichidului inflamabil, denumirea producătorului și 
distribuitorului, precum și informații din para. 1 din articolul dat, care vor fi imprimate calitativ și vizibil 
anexate pe container, vas, butelie sau sticlă mică, cu excepția când acestea conțin lichide inflamabile 
destinate nutriției. 

 

Materiale folosite pentru producerea containerelor, vaselor, buteliilor și 

sticlelor mici  

Articolul 29 

Containerele, vasele, buteliile și sticlele mici ce conțin lichide inflamabile vor fi produse din materiale 
rezistente la lichidul conținut, marcate cu semne clare despre pericolul unei explozii, izbucnirii și extinderii 
incendiului și un text de avertizare pentru păstrarea și folosirea sigură, în maniera prescrisă de normele 
tehnice din Articolul 9, para. 3 al prezentei legi. 

 

Informații despre grupul lichidelor inflamabile 

Articolul 30 

Companiile, persoanele juridice sau fizice implicate în activitățile de depozitare și comercializare a 
lichidelor inflamabile, cu excepția lichidelor inflamabile cu caracteristici general cunoscute sunt obligate să 
dispună de datele cu privire la grupul de lichide inflamabile, în baza punctului de aprindere, categorie și 
gradul de risc la explozie, izbucnirea și extinderea incendiului, în conformitate cu normele tehnice din 
Articolul 9, para. 3 al prezentei legi. 

 

Condițiile pentru marketingul gazelor inflamabile  

Articolul 31 

Companiile, persoanele juridice sau fizice sunt obligate, înainte de marketingul gazelor inflamabile, să 
ofere împreună cu containerele, vasele, buteliile și sticlele mici, o instrucțiune în formă scrisă despre 
siguranța depozitării, păstrării și comercializării, includerea informației despre tipul și volumul gazelor, 
precum și categoria și gradul de risc la explozie, izbucnire și extindere a incendiului, în maniera prescrisă 
de normele tehnice din Articolul 9, para. 3 al prezentei legi. 
Containerele și vasele ce conțin gaze inflamabile vor fi etichetate, colorate și produse din materiale, în 
conformitate cu normele tehnice din Articolul 9, para. 3, al prezentei legi și înainte și în timpul utilizării, vor 
fi controlate conform procedurii și perioadei de timp stipulate de aceste norme.  



Buteliile și sticlele mici ce conțin gaze inflamabile vor fi produse din materiale rezistente la hazul inflamabil 
conținut și marcate cu simboluri clare despre pericolul unui incendiu și text de avertizare pentru păstrarea 
și utilizarea sa sigură.   

 

Informații despre tipul și gradul de risc  

Articolul 32 

Companiile, persoanele juridice sau fizice implicate depozitarea și comercializarea gazelor inflamabile, cu 
excepția gazelor inflamabile cu caracteristici general cunoscute, sunt obligate să dispună de informații 
despre grupa și gradul de risc a unei explozii, izbucniri și extinderi a incendiului, în conformitate cu 
normele tehnice din Articolul 9, para, 3 al prezentei legi. 

 

Vânzarea în incinta încăperilor comerciale  

Articolul 33 

Lichidele și gazele inflamabile in vase, butelii și sticle mici sunt vândute doar în încăperile comerciale 
destinate pentru lichidele și gazele inflamabile. 

Prin derogare, vânzarea lichidelor și gazelor inflamabile în sticle mici poate fi efectuată în afara încăperii 
comerciale pentru lichidele și gazele inflamabile, ale căror volum nu depășește 20 l. 
 

Vânzarea în ambalajul original  

Articolul 34 

Lichidele și gazele inflamabile pot fi vândute în încăperile comerciale numai dacă sunt în ambalaj original 
și intact.   

4. Testarea instalațiilor  
 

Testarea instalațiilor de gaz  

Articolul 35 

Instalațiile de gaz în încăpere sau parte a încăperii vor fi construite în conformitate cu documentele de 
design a instalațiilor de gaz, în conformitate cu normele tehnice din Articolul 9, para. 3 al prezentei legi, 
sau în conformitate cu regulamentele tehnice practice. 
Înainte de a comisiona instalațiile de gaz în încăpere sau parte a încăperii, este obligatorie testarea 
instalației pentru a verifica corectitudinea și impermeabilitatea acesteia, în conformitate cu documentele 
de design a instalațiilor de gaz, iar documentele relevante vor fi produse pentru a documenta aceasta. 
Dacă nu sunt specificate alte intervale de timp scurte prescrise de alte norme, distribuitorul este obligat să 
testeze corectitudinea și impermeabilitatea instalației de gaz de la conectorul pe stradă sau la rezervorul 
de gaz până la dispozitivul din casă sau într-o anexă nu mai des de o dată la 10 ani, cu ocazia schimbării 
sau calibrării contoarelor de gaz.   
Dacă nu sunt specificate alte intervale de timp scurte prescrise de alte norme, autoritățile administraţiei 
publice centrale și locale, companiile, persoanele juridice sau fizice care folosesc gazele inflamabile 
pentru încălzirea încăperilor de lucru sau le folosesc în procesul tehnologic vor fi obligate să permită 
distribuitorului de gaze testarea fără careva obstacole, corectitudinii și impermeabilității instalației de gaz 
de la conexiune în stradă sau rezervor la dispozitivul din interiorul încăperii nu mai des de o dată la cinci 
ani.    
Distribuitorul va elibera un certificat privind corectitudinea și impermeabilitatea instalații de gaz testată. 
Costurile cu privire la testarea corectitudinii și impermeabilității instalației de gaz vor fi prescrise de 
autoritatea de administrație publică responsabilă pentru energie. 

 

Finalizarea livrării gazelor  

Articolul 36 



Dacă pe parcursul testării corectitudini și impermeabilității instalației de gaz menționată în Articolul 35 al 
prezentei legi, se determină că instalația nu este adecvată, că este permeabilă la gaz sau nu a fost 
instalată în conformitate cu designul sau normele tehnice, distribuitorii vor fi obligați să întrerupă livrarea 
gazului consumătorilor la domiciliul cărora au descoperit iregularitățile până când acestea nu sunt 
înlăturate. 

IV. CONTROLUL  

Exercitarea controlului   
Articolul 37 

Controlul privind aplicarea prezentei legi și a actelor normative adoptate în baza prezentei legi este 
exercitat de Minister. 
Sarcinile de controlului inspecției în limita competențelor Ministerului sunt întreprinse de serviciile de 
inspectare a substanțelor explozibile, substanțelor inflamabile, lichidelor și gazelor, în conformitate cu 
legea. 

Măsuri și acțiuni administrative  
Articolul 38 

În afară de măsurile și acțiunile administrative prescrise de legea cu privire la controlul inspecției, 
inspectorul pentru substanțele explozibile, substanțele inflamabile, lichide și gaze, este autorizat în mod 
special să interzică: 

- comercializarea lichidelor și gazelor inflamabile, dacă nu sunt îndeplinite condițiile prescrise de 
lege sau normele tehnice; 

- manipularea lichidelor și gazelor inflamabile de către persoanele care nu au calificări tehnice 
necesare pentru a manipula aceste substanțe; 

- folosirea depozitelor sau altor încăperi pentru depozitarea lichidelor și gazelor inflamabile, dacă 
acestea nu îndeplinesc cerințele prescrise de prezenta lege și normele tehnice; 

- depozitarea, păstrarea și comercializarea lichidelor și gazelor inflamabile în cantități mai mari decât 
permise, precum și depozitarea, păstrarea și comercializarea lichidelor și gazelor inflamabile, ce nu sunt 
permise.   
Inspectorul pentru substanțele explosive, substanțele inflamabile, lichide și gaze poate temporar interzice 
desfășurarea anumitor activități legate de depozitarea, păstrarea și comercializarea lichidelor și gazelor 
inflamabile, dacă determină iregularități în măsurile de securitate pentru protecția împotriva exploziilor, 
izbucnirilor și extinderilor incendiilor. 

V. DISPOZIȚII PUNITIVE 
Articolul 39 

O amendă în sumă de la 20 la 300 salarii minime în Montenegro se aplică pentru infracțiunile comise de 
companii, persoane juridice și fizice, dacă: 

1) persoanele care manipulează sau întreprind alte acțiuni cu privire la lichidele și gazele inflamabile 
nu sunt familiarizate cu măsurile de securitate sau nu sunt instruire să le manipuleze în cazul accidentelor 
tehnico-tehnologice și alte accidente, după cum este prescris de regulamentele cu privire la protecție și 
salvare (Articolul 8); 

2) depozitele și încăperile folosite pentru depozitarea sau comercializarea lichidelor și gazelor 
inflamabile nu afișează în locuri vizibile semnele relevante de avertizare despre incendiu și explozie sau 
instrucțiuni ce de făcut în cazul unui incendiu sau exploziei  (Articolul 12, para. 2); 

3) depozitele și încăperile folosite pentru depozitarea sau comercializarea lichidelor și gazelor 
inflamabile nu sunt protejate împotriva accesului persoanelor neautorizate (Articolul 16); 

4) depozitele și încăperile folosite pentru depozitarea sau comercializarea lichidelor și gazelor 
inflamabile nu sunt echipate cu parate și alte dispozitive pentru stingerea incendiului, aparat de măsurare 
a concentrației de gaze inflamabile sau protecție împotriva fulgerului, sau dacă aceste aparate și 
dispozitive nu sunt păstrate într-o stare funcțională (Articolul 18); 

5) deschiderile pentru circulația aerului în depozitele și încăperile folosite pentru depozitarea sau 
comercializarea lichidelor și gazelor inflamabile nu sunt construite în așa fel ca să prevină intrarea apei și 
închiderii de sine stătătoare (Articolul 19, para. 2); 

6) acestea permit sau dispun manipularea lichidelor sau gazelor inflamabile de către persoane care 
nu îndeplinesc cerințele prescrise (Articolul 21); 

7) înainte de marketingul lichidelor inflamabile, grupul de lichide inflamabile nu este determinat în 
baza punctului de aprindere, categoriei și gradului de risc al exploziei, izbucnirii și extinderii incendiului 
sau dacă nu elaborează instrucțiuni pentru depozitarea, păstrarea și comercializarea sigură a lichidelor 
inflamabile (Articolul 28, para. 1); 



8) înainte de marketingul gazelor inflamabile, pe lângă containere, vase, butelii și sticle mici, ele 
nu elaborează instrucțiuni privind depozitarea, păstrarea și comercializarea sigură a gazelor inflamabile, 
inclusiv și informații despre tipul și volumul gazului inflamabil, categoria și gradul riscului exploziei, 
izbucnirii și extinderii incendiului (Articolul 31, para. 1); 

9) în încăperile lor comerciale, acesta comercializează lichidele și gazele inflamabile, care nu 
sunt în ambalajul original și intact (Articolul 34); 

10) acestea nu încetează livrarea gazului consumătorilor la care s-a depistat că instalația nu este 
corectă, care are scurgeri de gaz sau dacă nu sunt instalate în conformitate cu documentele de design a 
instalației de gaz (Articolul 36). 
Infracțiunile din para. 1 din articolul dat vor fi acompaniate de asemenea de amenzi aplicate persoanei 
responsabile în sumă de la 5 la 20 salarii minime în Montenegro. 
 

A se vedea: 
Corectarea 31/2010-26. 

Articolul 40 

O amendă în sumă de la 3 la 10 salarii minime în Montenegro se va aplica unei persoane fizice, dacă 
aceasta manipulează lichidele și gazele inflamabile fără îndeplinirea cerințelor prescrise.  

VI. PREVEDERI TRANZITORII ȘI FINALE  

Regulamente privind implementarea legii  
Articolul 41 

Regulamentele pentru implementarea legii vor fi adoptate timp de doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
Până la adoptarea regulamentelor menționate în para. 1 din articolul dat, se vor aplica regulamentele ce 
au fost în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, numai dacă nu contravin cu legea 
dată.   

Armonizarea operațiunilor și activităților cu legea  
Articolul 42 

Companiile, persoanele juridice și fizice implicate în depozitarea, păstrarea și comercializarea lichidelor 
și gazelor inflamabile sunt obligate să armonizeze activitățile și operațiunile loc cu prezenta lege, iar 
regulamentele adoptate pentru implementarea legii timp de un an de la intrarea în vigoare, precum și 
regulamentele adoptate pentru implementarea prezentei legi. 

Abrogarea legii vechi 
Articolul 43 

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea cu privire la substanțele explozibile, lichidele și gazele 
inflamabile (Monitorul Oficial al Republicii Montenegro, Nr. 44/76, 49/76, 34/86 și 11/88) va fi abrogată la 
secțiunea ce ține de lichidele și gazele inflamabile.  

Intrarea în vigoare 
Articolul 44 

Prezenta lege va intra în vigoare după opt zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al Republicii 
Montenegro. 
 

SU-SK Nr. 01-36/12 
Podgorica, aprilie 2010 

 

 
Adunarea Generală a Republicii Montenegro, 
cea de-a 24-a întrunire  

 
 

 
Președinte  

Ranko Krivokapić, w.h.o.h. 
 
 

    MODIFICĂRI   
 

După verificarea cu textul original al Legii cu privire la lichidele și gazele inflamabile, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Montenegro Nr. 26/10, s-a descoperit o eroare tehnică, care implică 
următoarele modificări: 



Corecție la Legea cu privire la lichidele și gazele inflamabile 

Corectarea a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Montenegro Nr. 31/2010 din 4 iunie 2010. 

 
În Articolul 39, punctul 8, textul "(Articolul 32 para. 1)" se va substitui cu textul: "(Articolul 31 para. 1)". 
Serviciile tehnice ale Adunării Generale a Republicii Montenegro 


