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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
                                  Bucureşti, 31.03.2006                            

                                                                                                  PL-X 163/2006  
                                                                                                                    

Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 32/156 

Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic  
Nr.  

 
RAPORT COMUN  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

pentru situaţii de urgenţă  
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
pentru situaţii de urgenţă, trimis cu adresa nr. PL-X 163 din 15 martie 2006 
şi înregistrat sub nr. 32/156, respectiv, nr. ..... 

 
Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1871/22.12.2005, a avizat favorabil 

proiectul ordonanţei de urgenţă. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu avizul nr. 

144/27.03.2006, a avizat favorabil proiectul de lege.  
 
Obiectul de reglementare al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.191/2005 constă în modificarea şi completarea art. 15, art. 17, art. 20,         
art. 25, art. 26 şi art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 precum şi a 
art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2004, în vederea 
eliminării din cuprinsul acestor acte normative a prevederilor referitoare la 
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demilitarizarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă, datorită lipsei fondurilor 
necesare continuării acestui proces.  

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 

prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, în 

conformitate cu prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, domnul general de brigadă Zamfir Constantin, adjunctul 
inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.  

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe 
separate.  La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 24 membri ai comisiei, 
iar la cele ale Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic au fost prezenţi ... deputaţi, din totalul de ... membri ai 
comisiei.  

 
Senatul a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din                         

9 martie 2006. 
 
Proiectul de lege, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia 

României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională, în şedinţa din 28 martie a.c., şi cei ai Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în şedinţa 
din 4 aprilie a.c., cu unanimitate de voturi, au hotărât să supună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de lege, în forma adoptată 
de Senat.  

 
 
 

Preşedinte,  
 

Mihai Stănişoară  

Preşedinte,  
 

Fenechiu Relu  
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

                                  Bucureşti, 31.03.2006                            
                                                                                                  PL-X 163/2006                                      

Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 32/156 

Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic  
Nr.  

 
 
 Către 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2005 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă, trimis cu 
adresa nr. PL-X 163 din 15 martie 2006 şi înregistrat sub nr. 32/156, 
respectiv, nr. ..... 

 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

Preşedinte,  
 

Mihai Stănişoară  

Preşedinte,  
 

Fenechiu Relu  
 


