
 

 
 

1/31 

 
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

COMISIA PENTRU APĂRARE,  

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 

NAŢIONALĂ 

Nr. 4c-7/338 Nr. 4c-15/244 

 

 

 

 
 
 

 Către, 

 

 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR  

  
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului 

situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile, transmis spre dezbatere  Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, pentru dezbatere şi avizare în fond, în procedură de 

urgență, cu adresa nr. PL. x 438 din 27 iulie 2020. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Angelica FĂDOR 
 

PREŞEDINTE, 

 

Ion MOCIOALCĂ  

 
 

Bucureşti,  26.10.2020 
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R A P O R T       

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în 

domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(3) din Regulamentului 

Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, cu dezbatere şi avizare pe fond, 

în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al 

protecţiei civile, transmis cu adresa nr. PL. x 438  din 27 iulie 2020 şi înregistrat la 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu nr. 4c-7/338 din 28 

iulie 2020, iar la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 

4c-15/244 din 29 iulie 2020. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. 

(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările și completările ulterioare. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 16 iulie 2020. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege (nr.461/14.05.2020); 

 Comisia pentru sănătate şi familie avizează favorabil proiectul de lege (nr.4c-

10/329/05.10.2020). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2014, în sensul stabilirii atribuţiilor DSU, 

prin prevederea că această structură operaţională coordonează integrat şi permanent, 

Bucureşti,  26.10.2020 

 

PL. x 438/2020 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=8&leg=2016&cam=2&pag=comp20200402
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la nivel naţional, activităţile de protecţie de civilă, de prevenire şi gestionare a 

situaţiilor de urgenţă, de asigurare şi coordonare a fluxurilor umane, materiale, 

financiare şi de altă natură, necesare restabilirii stării provizorii de normalitate, 

inclusiv primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă, în cadrul unităţilor şi 

compartimentelor de primire a urgenţelor, precum şi în cadrul structurilor SMURD şi 

serviciilor publice de ambulanţă, până la internarea în spital sau externarea din 

UPU/CPU, al eliminării coordonării duale a Inspectoratului General de Aviaţie al 

Ministerului Afacerilor Interne, al introducerii unor norme referitoare la atribuţiile 

generale ale structurilor funcţionale şi organizaţionale din compunerea DSU, precu şi 

reglementarea faptului că DSU coordonează operaţional activitatea de salvare în 

mediul speleal (peşteri) şi activităţile de căutare-salvare canină în domeniul situaţiilor 

de urgenţă, reglementarea coordonării metodologice şi evaluării activităţii de formare 

profesională şi de educaţie continuă în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi a 

primului ajutor calificat, în colaborare cu structurile specializate ale Ministerului 

Sănătăţii şi a celorlalte instituţii sau structuri cu atribuţii în domeniu. De asemenea, 

proiectul vizează modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.21/2004, în sensul modificării titulaturii Comitetul Naţional pentru Situaţii 

Speciale de Urgenţă în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, al stabilirii 

calităţii de preşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a prim-

ministrului, precum şi al stabilirii calităţii de vicepreşedinţi ai Comitetului Naţional 

pentru Situaţii de Urgenţă pentru ministrul cu atribuţii în domeniul afacerilor interne, 

pentru ministrul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice şi pentru secretarul de 

stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

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

Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat 

proiectul de lege în ședințe separate. 

 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat 

proiectul de lege în şedinţa online din 12 octombrie 2020. 

 Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au  

fost prezenţi  la  ședință conform listei de prezență. 

La dezbaterile care au avut loc a participat la Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile art. 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitat la ședința online: 

domnul Raed ARAFAT, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de lege  on line din data de 26 octombrie 2020. La lucrările Comisiei, 

deputații au fost prezenţi conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, la lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat, domnul secretar de 

stat Raed Arafat, din partea Ministerului Afacerilor Interne.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate  de voturi (1 vot împotrivă), adoptarea proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea 



 

4 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea 

deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, cu amendamentele admise, 

prezentate în Anexa, la prezentul raport. 

 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Angelica FĂDOR 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ  

SECRETAR, 

Constantin ȘOVĂIALĂ 

SECRETAR, 

Dumitru LUPESCU 

 

 

 
                Întocmit: 

                Expert parlamentar, Sergiu Pahonțu 

 

 

 

 

                        Întocmit: 

                        Consilier  parlamentar, Catalin Chiper 
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ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 68 / 2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

1.   Titlul Legii 

 

LEGE 

Pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență nr. 68/2020 pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte normative cu incidenţă în 

domeniul managementului 

situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei 

civile  

Nemodificat  

2.    Articol unic. - Se aprobă 

Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.68 din 14 mai 2020 pentru 

modificarea și completarea unor acte 

normative cu incidență în domeniul 

managementului situațiilor de urgență 

și al protecției civile, publicată în 

Monitorul oficial al României, Partea 

I, nr.391 din 14 mai 2020. 

 Art. I. - Se aprobă Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 68 din 14 

mai 2020 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative cu 

incidență în domeniul 

managementului situațiilor de urgență 

și al protecției civile, publicată în 

Monitorul oficial al României, Partea 

I, nr.391 din 14 mai 2020, cu 

următoarele modificări și completări: 

 

 Autor: Comisia pentru administrație 
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 68 / 2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

3.  Titlul OuG 

 

Ordonanță de Urgență 

Pentru modificarea și completarea 

unor acte normative cu incidență în 

domeniul managementului 

situațiilor de urgență și al protecției 

civile 

 Nemodificat  

4.  Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 1/2014 privind unele 

măsuri în domeniul managementului 

situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 

nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional 

de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 88 

din 4 februarie 2014, aprobată prin 

Legea nr. 104/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi 

 Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00161481.htm
https://idrept.ro/00073291.htm
https://idrept.ro/00164562.htm
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 68 / 2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

se completează după cum urmează: 

 

 

5.  1.La articolul I, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"Art. I. - (1) În cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne se înfiinţează 

Departamentul pentru Situaţii de 

Urgenţă, denumit în 

continuare Departamentul, structură 

operaţională, fără personalitate 

juridică, cu atribuţii de: 

a) coordonare integrată, cu caracter 

permanent, la nivel naţional, a 

activităţilor de protecţie civilă, de 

prevenire şi gestionare a situaţiilor de 

urgenţă, de asigurare a resurselor 

umane, materiale, financiare şi de altă 

natură necesare restabilirii stării 

provizorii de normalitate, inclusiv de 

prim ajutor calificat şi asistenţă 

medicală de urgenţă, în cadrul 

unităţilor şi compartimentelor de 

primire a urgenţelor, denumite în 

continuare UPU/CPU, precum şi în 

cadrul structurilor SMURD şi 

serviciilor publice de ambulanţă, până 

la internarea în spital sau externarea 

din UPU/CPU; 

b) elaborare, coordonare şi evaluare 

metodologică a activităţii de formare 

profesională şi de educaţie continuă în 

 Nemodificat 
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 68 / 2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

domeniul asistenţei medicale de 

urgenţă şi a primului ajutor calificat, 

în colaborare cu structurile 

specializate ale Ministerului Sănătăţii 

şi ale celorlalte instituţii sau structuri 

cu atribuţii în domeniu; 

c) coordonare şi evaluare 

metodologică a activităţii de formare 

profesională şi de educaţie continuă în 

domeniul intervenţiilor de salvare 

montană şi în mediul subteran 

speologic, precum şi a activităţilor de 

căutare-salvare canină în domeniul 

situaţiilor de urgenţă, în colaborare cu 

structurile specializate cu atribuţii în 

domeniu." 

 

6.  2.La articolul I, după alineatul (1) se 

introduc trei noi alineate, alineatele 

(1
1
)-(1

3
), cu următorul cuprins: 

"(1
1
) Departamentul asigură 

monitorizarea, controlul operaţional şi 

inspecţia activităţii structurilor aflate 

în coordonare sau coordonare 

operaţională, implementarea 

proiectelor cu finanţare externă în 

domeniul situaţiilor de urgenţă, 

protecţiei civile şi al cooperării civil-

militare, pentru care Departamentul 

sau structurile din coordonare au 

calitatea de beneficiari, precum şi 

implementarea managementului 

 Nemodificat 
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 68 / 2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

calităţii în cadrul structurilor din 

subordonare/coordonare şi coordonare 

operaţională. 

(1
2
) Departamentul asigură, sub 

coordonarea ministrului afacerilor 

interne, comunicarea publică în 

domeniul situaţiilor de urgenţă şi al 

dezastrelor, potrivit domeniilor de 

competenţă ale structurilor aflate în 

coordonare sau coordonare 

operaţională. 

(1
3
) Procedura de elaborare, 

coordonare şi evaluare metodologică, 

precum şi evaluare a activităţii de 

formare profesională şi de educaţie 

continuă în domeniul asistenţei 

medicale de urgenţă şi a primului 

ajutor calificat se stabileşte prin ordin 

comun a ministrului afacerilor interne 

şi al ministrului sănătăţii." 

 

7.  3.La articolul I alineatul (3), partea 

introductivă se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"(3) La nivelul Ministerului Afacerilor 

Interne, secretarul de stat, şef al 

Departamentului pentru Situaţii de 

Urgenţă, coordonează:" 

 

 Nemodificat 

 

 

8.  4.La articolul I alineatul (3), litera 

b) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 Nemodificat 
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 68 / 2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

"b) Inspectoratul General de Aviaţie, 

cu excepţia misiunilor de ordine 

publică care sunt coordonate de către 

secretarul de stat pentru ordine 

publică." 

 

9.  5.La articolul I, alineatul (4) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(4) Departamentul coordonează 

operaţional serviciile de ambulanţă 

judeţene, respectiv Serviciul de 

Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, 

UPU/CPU, serviciile publice 

Salvamont şi Salvaspeo şi activităţile 

de căutare-salvare canină în domeniul 

situaţiilor de urgenţă." 

 

 Nemodificat 

 

 

10.  6.La articolul I, după alineatul (4) se 

introduc două noi alineate, 

alineatele (4
1
) şi (4

2
), cu următorul 

cuprins: 

"(4
1
) Departamentul, Asociaţia 

Naţională a Salvatorilor Montani din 

România şi Corpul Român Salvaspeo 

elaborează şi emit proceduri 

operaţionale comune în domeniul 

coordonării operaţionale şi 

metodologice, precum şi al evaluării 

formării profesionale. 

(4
2
) Departamentul colaborează cu 

Asociaţia Naţională a Salvatorilor 

 Nemodificat 

 

 



 

11 

Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 68 / 2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

Montani din România, cu Corpul 

Român Salvaspeo şi cu asociaţiile de 

căutare-salvare canină în domeniul 

situaţiilor de urgenţă în vederea 

coordonării metodologice şi evaluării 

activităţii de formare profesională şi 

de educaţie continuă, precum şi a 

exerciţiilor la nivel naţional, regional 

sau transfrontalier în domeniul 

intervenţiilor de salvare montană şi în 

mediul subteran speologic." 

 

11.  7.La articolul I, alineatul (5) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(5) În exercitarea atribuţiilor, 

Departamentul foloseşte personal 

încadrat în condiţiile legii, inclusiv 

prin detaşare, din cadrul Ministerului 

Sănătăţii, precum şi din alte instituţii 

publice, după caz." 

 

 Nemodificat 

 

 

12.  8.La articolul I, după alineatul (5) se 

introduce un nou alineat, alineatul 

(5
1
), cu următorul cuprins: 

"(5
1
) În vederea realizării atribuţiilor 

specifice, Departamentul are în 

componenţă structuri funcţionale 

înfiinţate prin ordin al ministrului 

afacerilor interne." 

 1. La articolul I punctul 8, alineatul 

(5
1
) al articolului I se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„(5
1
) În vederea realizării atribuțiilor 

specifice, Departamentul are în 

componență structuri funcționale, care 

includ fără a se limita, Direcția 

Generală Urgențe Medicale, Direcția 

Generală pentru Protecție Civilă și 

Direcția Suport Decizional.” 
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 68 / 2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

 

Autor: dep. Angelica Fădor (PNL) și 

dep. Ion Călin (PSD) 

 

13.  ______________________________ ______________________________ 2. La articolul I, după punctul 8 se 

introduce un nou punct, punctul 8
1
, 

cu următorul cuprins: 

“8
1
. La articolul I, după alineatul (5

1
) 

se introduce un nou alineat, alineatul 

(5
2
), cu următorul cuprins: 

«(5
2
) Personalul Departamentului 

pentru Situații de Urgență are dreptul 

la uniformă, care se acordă gratuit.»” 

 

Autor: dep. Angelica Fădor (PNL) și 

dep. Ion Călin (PSD) 

 

 

14.  9.La articolul I, alineatul (6) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(6) În exercitarea atribuţiilor, 

Departamentul colaborează cu 

celelalte ministere, autorităţi şi 

instituţii din cadrul Sistemului 

Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă." 

 

 Nemodificat 

 

 

15.  Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

 Nemodificat  

https://idrept.ro/00073291.htm
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 68 / 2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 15/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

 

16.  1.La articolul 2, litera f) se abrogă.  Nemodificat 

 

 

17.  2.La articolul 2, după litera m) se 

introduce o nouă literă, litera n), cu 

următorul cuprins: 

"n) coordonarea operaţională - 

totalitatea măsurilor dispuse şi a 

acţiunilor desfăşurate de către factorii 

de decizie premergător şi pe timpul 

gestionării unei situaţii de urgenţă, în 

vederea organizării intervenţiei şi 

utilizării capabilităţilor disponibile 

într-o concepţie unitară, pentru 

atingerea obiectivelor stabilite." 

 

 Nemodificat 

 

 

18.  3.La articolul 4 alineatul (1), litera 

b) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"b) declararea stării de alertă;" 

 

 Nemodificat 

 

 

19.  4.La articolul 4, alineatele (2)-(6) se 

abrogă. 

 

 Nemodificat 

 

 

20.  5.După articolul 4 se introduc şase 

noi articole, articolele 4
1
-4

6
, cu 

următorul cuprins: 

 Nemodificat 

 

 

https://idrept.ro/00081531.htm
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 68 / 2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

"Art. 4
1
  - Starea de alertă reprezintă 

răspunsul la o situaţie de urgenţă de 

amploare şi intensitate deosebite, 

determinată de unul sau mai multe 

tipuri de risc, constând într-un 

ansamblu de măsuri cu caracter 

temporar, proporţionale cu nivelul de 

gravitate manifestat sau prognozat al 

acesteia şi necesare pentru prevenirea 

şi înlăturarea ameninţărilor iminente la 

adresa vieţii, sănătăţii persoanelor, 

mediului înconjurător, valorilor 

materiale şi culturale importante ori a 

proprietăţii. 

Art. 4
2
 - (1) Starea de alertă se declară 

la nivel local, al municipiului 

Bucureşti, judeţean sau naţional, 

atunci când analiza factorilor de risc 

indică necesitatea amplificării 

răspunsului la o situaţie de urgenţă, 

pentru o perioadă limitată de timp, 

care nu poate fi mai mare de 30 de 

zile. 

(2) Stare de alertă poate fi prelungită 

ori de câte ori analiza factorilor de risc 

indică necesitatea menţinerii 

răspunsului amplificat pentru o 

perioadă de timp suplimentară, care nu 

poate fi mai mare de 30 de zile. 

(3) Starea de alertă încetează, înainte 

de împlinirea termenului pentru care a 

fost declarată ori prelungită, atunci 
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Nr.  

Crt 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

nr. 68 / 2020  

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

când analiza factorilor de risc indică 

faptul că nu mai este necesară 

menţinerea unui răspuns amplificat. 

(4) În aplicarea alin. (1)-(3) se 

analizează cumulativ următorii factori 

de risc: 

a) amploarea situaţiei de urgenţă, 

respectiv manifestarea generalizată a 

tipului de risc la nivel local, al 

municipiului Bucureşti, judeţean sau 

naţional; 

b) intensitatea situaţiei de urgenţă, 

respectiv viteza de evoluţie, 

înregistrată sau prognozată, a 

fenomenelor distructive şi gradul de 

perturbare a stării de normalitate; 

c) insuficienţa şi/sau inadecvarea 

capabilităţilor de răspuns; 

d) densitatea demografică în zona 

afectată de tipul de risc; 

e) existenţa şi gradul de dezvoltare a 

infrastructurii adecvate gestionării 

tipului de risc. 

Art. 4
3
 - (1) Comitetul local pentru 

situaţii de urgenţă declară, cu acordul 

prefectului, starea de alertă la nivel 

local, precum şi prelungirea sau 

încetarea acesteia. 

(2) Comitetul judeţean pentru situaţii 

de urgenţă declară, cu acordul 

ministrului afacerilor interne, starea de 

alertă la nivelul uneia sau mai multor 
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localităţi din judeţ ori la nivelul 

întregului judeţ, precum şi prelungirea 

sau încetarea acesteia. Comitetul 

Municipiului Bucureşti pentru Situaţii 

de Urgenţă declară, cu acordul 

ministrului afacerilor interne, starea de 

alertă la nivelul municipiului 

Bucureşti. 

(3) Comitetul naţional pentru situaţii 

de urgenţă declară, cu acordul prim-

ministrului, starea de alertă la nivelul 

mai multor judeţe ori la nivel naţional, 

precum şi prelungirea sau încetarea 

acesteia. 

(4) Hotărârile privind declararea, 

prelungirea sau încetarea stării de 

alertă se fundamentează în baza 

analizei factorilor de risc prevăzuţi la 

art. 4
1
 de către grupurile de suport 

tehnico-ştiinţific constituite pe tipuri 

de risc. 

Art. 4
4
 -  La declararea stării de alertă 

şi pe durata acesteia comitetele pentru 

situaţii de urgenţă hotărăsc aplicarea, 

în condiţiile legii, a uneia sau mai 

multor măsuri pentru creşterea 

capacităţii de răspuns, pentru 

asigurarea rezilienţei comunităţilor şi 

pentru diminuarea impactului tipului 

de risc. 

Art. 4
5
 - Hotărârile prin care se 

declară ori se prelungeşte starea de 
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alertă, precum şi cele prin care se 

stabileşte aplicarea unor măsuri pe 

durata stării de alertă cuprind: 

a) baza legală; 

b) perioada stării de alertă; 

c) măsuri pentru creşterea capacităţii 

de răspuns, asigurarea rezilienţei 

comunităţilor şi diminuarea impactului 

tipului de risc necesar a fi aplicate, 

condiţiile concrete de aplicare şi 

destinatarii acestor măsuri; 

d) instituţiile şi autorităţile publice 

care pun în aplicare sau urmăresc 

respectarea aplicării măsurilor, după 

caz. 

Art. 4
6
 - Măsurile aplicate pe durata 

stării de alertă potrivit art. 4
4
 se 

reevaluează în cazul instituirii stării de 

urgenţă potrivit art. 93 din Constituţia 

României, republicată, în baza analizei 

factorilor de risc prevăzuţi la art. 4
1
." 

 

21.  6.La articolul 6, după litera a) se 

introduce o nouă literă, litera a
1
), cu 

următorul cuprins: 

"a
1
) Departamentul pentru Situaţii de 

Urgenţă;" 

 

 Nemodificat 

 

 

22.  7.La articolul 7 alineatul (1), litera 

a
1
) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"a
1
) Comitetul naţional pentru situaţii 

 Nemodificat 
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de urgenţă;" 

 

23.  8.La articolul 7, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(2) Comitetele pentru situaţii de 

urgenţă sunt organisme 

interinstituţionale cu rol decizional în 

managementul situaţiilor de urgenţă, 

hotărârile acestora având caracter 

obligatoriu pentru destinatarii 

acestora." 

 

 Nemodificat 

 

 

24.  9.Articolul 8
1
 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"Art. 8
1
 

(1) În vederea adoptării deciziilor 

strategice necesare pentru gestionarea 

situaţiilor de urgenţă determinate de 

tipurile de risc stabilite prin hotărâre a 

Guvernului, se constituie şi 

funcţionează Comitetul naţional 

pentru situaţii de urgenţă, denumit în 

continuare Comitetul naţional, sub 

conducerea nemijlocită a prim-

ministrului, în calitate de preşedinte. 

(2) Comitetul naţional are trei 

vicepreşedinţi, după cum urmează: 

a) ministrul cu atribuţii în domeniul 

afacerilor interne; 

b) ministrul cu atribuţii în domeniul 

administraţiei publice; 

 Nemodificat 
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c) şeful Departamentului pentru 

Situaţii de Urgenţă din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

(3) Comitetul naţional este un 

organism interinstituţional format din 

miniştri sau secretari de stat desemnaţi 

de aceştia şi conducători ai instituţiilor 

publice centrale sau persoane cu drept 

de decizie desemnate de aceştia, în 

funcţie de tipurile de risc gestionate 

sau funcţiile de sprijin repartizate în 

competenţă în cadrul Sistemului 

Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă. 

(4) În cazul situaţiilor de urgenţă de 

amploare şi intensitate deosebită sau 

în cazul dezastrelor, suportul 

decizional al Comitetului naţional se 

asigură prin Centrul naţional de 

coordonare şi conducere a intervenţiei. 

(5) Departamentul pentru Situaţii de 

Urgenţă, prin Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă, asigură 

secretariatul tehnic permanent al 

Comitetului naţional." 

 

25.  10.La articolul 8
1
, după alineatul (5) 

se introduc două noi alineate, 

alineatele (6) şi (7), cu următorul 

cuprins: 

"(6) Directorul general al Direcţiei 

generale management operaţional din 

 Nemodificat 
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cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

şi inspectorul general al 

Inspectoratului General pentru Situaţii 

de Urgenţă au calitatea de membri ai 

Comitetului naţional. 

(7) Organizarea, funcţionarea şi 

componenţa Comitetului naţional se 

stabilesc prin hotărâre a Guvernului." 

 

26.  11.La articolul 15, alineatele (1) şi 

(2) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

"Art. 15. - (1) La nivelul 

Secretariatului General al Guvernului, 

al ministerelor, al altor instituţii 

publice centrale cu atribuţii în 

gestionarea situaţiilor de urgenţă, al 

municipiilor - cu excepţia 

municipiului Bucureşti -, oraşelor, 

sectoarelor municipiului Bucureşti şi 

comunelor se constituie centre 

operative pentru situaţii de urgenţă, 

denumite în continuare centre 

operative. 

(2) La Secretariatul General al 

Guvernului, precum şi la ministerele şi 

instituţiile publice centrale cu atribuţii 

şi funcţii de sprijin complexe în 

prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 

urgenţă, stabilite prin hotărâre a 

Guvernului, centrele operative se 

constituie ca structuri cu activitate 

 Nemodificat 
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permanentă." 

 

27.  12.Articolul 15
1
 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

"Art. 15
1
 - (1) Atunci când 

comandantul acţiunii este şeful 

Departamentului pentru Situaţii de 

Urgenţă sau persoana desemnată de 

acesta, coordonarea operaţională a 

situaţiilor de urgenţă la nivel naţional 

se realizează prin Centrul naţional de 

coordonare şi conducere a intervenţiei, 

care asigură suportul decizional pentru 

comandantul acţiunii la nivel naţional 

şi pentru Comitetul naţional. 

(2) Organizarea, funcţionarea şi 

componenţa Centrului naţional de 

coordonare şi conducere a intervenţiei 

se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului." 

 

 Nemodificat 

 

 

28.  13.La articolul 20, literele a) şi c) se 

abrogă. 

 

 Nemodificat 

 

 

29.  14.La articolul 20, după litera n) se 

introduce o nouă literă, litera o), cu 

următorul cuprins: 

"o) propune Guvernului spre aprobare 

Metodologia unitară de evaluare a 

pagubelor în situaţii de urgenţă/la 

dezastre, care se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului." 

 Nemodificat 
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30.  15.La articolul 20, litera f) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"f) hotărăşte, în baza propunerii 

şefului Departamentului pentru 

Situaţii de Urgenţă, 

solicitarea/acordarea de asistenţă 

internaţională în cazul situaţiilor de 

urgenţă cu impact deosebit de grav, 

potrivit angajamentelor internaţionale 

asumate de România, cu avizul prim-

ministrului şi informarea prealabilă a 

Preşedintelui României." 

 

 Nemodificat 

 

 

31.  16.La articolul 22, litera c) se 

abrogă.  

 

 Nemodificat 

 

 

32.  17.La articolul 23, litera c) se 

abrogă. 

 

 Nemodificat 

 

 

33.  18.La articolul 24, litera c) se 

abrogă. 

 

 Nemodificat 

 

 

34.  19.După articolul 24 se introduce un 

nou articol, articolul 24
1
, cu 

următorul cuprins: 

"Art. 24
1
 - Departamentul pentru 

Situaţii de Urgenţă îndeplineşte 

următoarele atribuţii principale: 

a) coordonarea, în sistem integrat, a 

acţiunilor de gestionare a situaţiilor de 

 Nemodificat 
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urgenţă; 

b) informarea operativă a ministrului 

afacerilor interne, a prim-ministrului 

României şi a preşedintelui României, 

după caz, asupra stărilor potenţial 

generatoare de situaţii de urgenţă sau a 

producerii situaţiilor de urgenţă; 

c) monitorizarea, controlul operaţional 

şi inspecţia activităţii structurilor 

aflate în coordonare sau coordonare 

operaţională; 

d) coordonarea activităţilor, la nivel 

naţional, în domeniul rezilienţei 

comunităţilor; 

e) integrarea acţiunilor de prevenire, 

pregătire şi răspuns în situaţii de 

urgenţă; 

f) implementarea proiectelor cu 

finanţare externă în domeniul 

situaţiilor de urgenţă, protecţiei civile 

şi al cooperării civil-militare; 

g) implementarea managementului 

calităţii în sistemul naţional de 

urgenţă; 

h) coordonarea metodologică şi 

evaluarea activităţii de formare 

profesională şi de educaţie continuă în 

domeniul asistenţei medicale de 

urgenţă şi a primului ajutor calificat, 

în colaborare cu Ministerul Sănătăţii; 

i) colaborarea cu instituţiile abilitate în 

asigurarea coordonării metodologice şi 
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evaluării activităţilor de formare 

profesională şi de educaţie continuă în 

domeniul intervenţiilor de salvare 

montană şi în mediul subteran 

speologic; 

j) coordonarea activităţilor de 

acordare, solicitare şi/sau primire a 

asistenţei/sprijinului internaţional în 

cazul situaţiilor de urgenţă de 

amploare; 

k) elaborarea şi supunerea spre 

aprobarea organismelor competente a 

strategiei naţionale de dezvoltare a 

Sistemului Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă; 

l) coordonarea activităţii metodologice 

de formare în unităţile de învăţământ 

din cadrul structurilor aflate în 

coordonare; 

m) comunicarea publică în domeniul 

situaţiilor de urgenţă şi al dezastrelor, 

sub coordonarea ministrului afacerilor 

interne, potrivit domeniilor de 

competenţă ale structurilor aflate în 

coordonare sau coordonare 

operaţională." 

 

35.  20.La articolul 25, litera o) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"o) coordonează planificarea 

resurselor necesare gestionării 

 Nemodificat 
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situaţiilor de urgenţă la nivel naţional." 

 

36.  21.La articolul 31, alineatele (1) şi 

(2) se abrogă. 

 

 Nemodificat 

 

 

37.  22.La articolul 35, alineatul (2) se 

abrogă. 

 

 

 Nemodificat 

 

 

38.  23.Articolul 42 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

"Art. 42 - (1) Hotărârile prin care se 

declară, se prelungeşte sau încetează 

starea de alertă, precum şi cele prin 

care se stabileşte aplicarea unor măsuri 

pe durata stării de alertă, la nivel 

naţional sau pe teritoriul mai multor 

judeţe, se publică în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, iar cele prin care 

se declară, se prelungeşte sau 

încetează starea de alertă, precum şi 

cele prin care se stabileşte aplicarea 

unor măsuri pe durata stării de alertă, 

la nivel judeţean sau al municipiului 

Bucureşti, se publică în Monitorul 

Oficial al autorităţii administrativ-

teritoriale respective şi intră în vigoare 

la data publicării. 

(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) se 

aduc neîntârziat la cunoştinţă 

populaţiei prin mijloacele de 

comunicare în masă, se difuzează pe 

 Nemodificat 
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posturile de radio şi de televiziune în 

cel mult două ore de la adoptare şi 

sunt retransmise în mod repetat în 

primele 24 de ore de la instituirea 

stării de alertă. 

(3) Hotărârile prevăzute la alin. (1) pot 

fi atacate în condiţiile Legii 

nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ." 

 

39.  Art. III 

Ordonanţa Guvernului 

nr. 88/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare pentru situaţii de 

urgenţă, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 544 din 1 

septembrie 2001, aprobată prin Legea 

nr. 363/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

 

 Nemodificat  

40.  1.La articolul 8, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(2) Inspectoratul General este condus 

de un inspector general, numit prin 

decizie a prim-ministrului, la 

propunerea ministrului afacerilor 

interne, care este ajutat de un prim-

adjunct şi doi adjuncţi, numiţi prin 

ordin al ministrului afacerilor interne." 

 Nemodificat 

 

 

https://idrept.ro/00079384.htm
https://idrept.ro/00051001.htm
https://idrept.ro/00056063.htm
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41.  2.Articolul 10 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"Art. 10. - (1) În subordinea 

Inspectoratului funcţionează instituţii 

de învăţământ, studii şi experimentări, 

unităţi şi subunităţi specializate, baze, 

ateliere şi depozite de asigurare 

tehnică, logistică şi de reparaţii. 

(2) În structura serviciilor de urgenţă 

profesioniste sau a unităţilor prevăzute 

la alin. (1) pot funcţiona unităţi de 

cazare a personalului şi a membrilor 

lor de familie pe timpul cât se află în 

misiune, concedii de odihnă sau 

tratament medical. 

(3) Unităţile prevăzute la alin. (1), care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 

187 din Legea 

nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, 

pot dobândi personalitate juridică prin 

ordin al ministrului afacerilor interne." 

 

 Nemodificat 

 

 

42.  Art. IV 

- Articolul 7 din Legea 

nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 554 din 22 iulie 

2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 Nemodificat  

https://idrept.ro/00141530.htm
https://idrept.ro/00141529.htm
https://idrept.ro/00113544.htm
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"Art. 7. -  (1) Coordonarea în 

domeniul protecţiei civile se asigură 

de către Ministerul Afacerilor Interne, 

prin Departamentul pentru Situaţii de 

Urgenţă. 

(2) Controlul şi acordarea asistenţei 

tehnice de specialitate în domeniul 

protecţiei civile se asigură, la nivel 

central, prin Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă, iar la nivel 

local, de către inspectoratele judeţene 

şi Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă Bucureşti Ilfov." 

 

43.  Art. V. - În cuprinsul actelor 

normative în vigoare, denumirea 

"Comitetul naţional pentru situaţii 

speciale de urgenţă" şi acronimul 

"CNSSU" se înlocuiesc cu denumirea 

"Comitetul naţional pentru situaţii de 

urgenţă" şi, respectiv, cu acronimul 

"CNSU". 

 

 Nemodificat  

44.  Art. VI. - Ordinul ministrului 

afacerilor interne şi al ministrului 

sănătăţii privind stabilirea procedurii 

de elaborare, coordonare şi evaluare 

metodologică a activităţii de formare 

profesională şi de educaţie continuă în 

domeniul asistenţei medicale de 

urgenţă şi a primului ajutor calificat, 

prevăzut la art. I alin. (1
3
) din 

 Nemodificat  
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 1/2014, astfel cum a fost modificat 

prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se 

emite în termen de 60 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

 

45.  Art. VII. - (1) În termen de 180 de 

zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă, 

ministrul afacerilor interne, precum şi 

conducătorii ministerelor, autorităţilor 

şi instituţiilor publice centrale cu 

atribuţii şi funcţii de sprijin în 

prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 

urgenţă modifică şi/sau completează 

ori propun Guvernului spre aprobare, 

după caz, actele normative 

subsecvente emise în aplicarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional 

de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 15/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

potrivit modificărilor şi completărilor 

aduse prin prezenta ordonanţă de 

urgenţă. 

(2) Până la intrarea în vigoare a 

modificărilor şi/sau completărilor 

prevăzute la alin. (1) se aplică 

prevederile actelor normative 

 Nemodificat  

https://idrept.ro/00161481.htm
https://idrept.ro/00073291.htm
https://idrept.ro/00081531.htm
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subsecvente emise anterior, în măsura 

în care nu contravin Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, 

aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 15/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

astfel cum a fost modificată şi 

completată prin prezenta ordonanţă de 

urgenţă. 

 

46.  Art. VIII. - Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 15/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu 

cele aduse prin prezenta ordonanţă de 

urgenţă, se republică în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, după 

aprobarea acesteia prin lege, dându-se 

textelor o nouă numerotare. 

 Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.  ______________________________ ______________________________ Art. II. – (1) Organizarea și 

funcționarea structurilor 

Departamentului pentru Situații de 

Urgență se stabilesc în termen de 30 

zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, prin ordin al ministrului 

afacerilor interne, la propunerea 

 

https://idrept.ro/00073291.htm
https://idrept.ro/00081531.htm
https://idrept.ro/00073291.htm
https://idrept.ro/00081531.htm
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șefului Departamentului pentru 

Situații de Urgență. 

(2) Modelul uniformei prevăzută la 

art. I alin. (5
2
) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 1/2014, 

aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu 

modificările și completările ulterioare, 

se stabilește în termen de 30 de zile de 

la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, prin ordin al ministrului 

afacerilor interne la propunerea șefului 

Departamentului pentru Situații de 

Urgență. 

 

Autor: dep. Angelica Fădor (PNL) și 

dep. Ion Călin (PSD) 

 

 


