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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă  

 
1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă trimis cu adresa nr. PL.x. 5 din 1 februarie 2006 şi 
înregistrat sub nr. 32/67 din 2 februarie 2006. 

Consiliul Legislativ, cu nr. 1774/14.12.2005, a avizat favorabil acest proiect de lege. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. 31/38 din 7 februarie 2006, a avizat favorabil proiectul de lege. 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci, cu nr. 26/657, respectiv nr. 15, din 8 februarie 2006 au acordat, de asemenea, avize favorabile.  
Proiectul de lege vizează o delimitare mai clară între atribuţiile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi  

cele ale structurilor din subordine, în scopul evitării unor confuzii între activitatea de protecţie civilă şi situaţiile de urgenţă. 
 De asemenea, se urmăreşte îmbunătăţirea sistemului de finanţare a activităţilor şi structurilor de protecţie civiă, 
precum şi corelarea acestora cu prevederile legale conexe, stabilirea unor categorii de cheltuieli şi finanţarea unor servicii de 
urgenţă voluntare sau private.    

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, 
republicată. 

3. La dezbaterea proiectului de lege au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnii Marius Bălu - secretar de stat, mr. Paul Nenciu, consilier juridic 

aparare
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principal, şi doamna col. Sofia Balaban, consilier juridic, toţi din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi domnii 
Mircea Alexandru - secretar de stat şi gl. mr. Vladimir Secară - inspector general, din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor.  

4. La lucrări au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 24 membri ai comisiei.  
    Raportul comisiei a fost adoptat cu 11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere din voturile celor prezenţi la 

momentul supunerii la vot a proiectului de lege. 
5. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 14 februarie 2006, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 
 
 

I Amendamente admise: 
Nr. 
crt.  

Legea nr. 481/2004 privind 
protecţia civilă  

 

Text  iniţiator Text propus de Comisie  
Autorul amendamentului 

Motivarea amendamentelor 
propuse  

1.  
 

……. 

Lege pentru  
modificarea şi completarea 
Legii nr.481/2004 privind 

protecţia civilă 
 

Nemodificat  

2.  
 
 

……. 

Art. I. – Legea nr.481/2004 
privind protecţia civilă, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1094 din 
24 noiembrie 2004, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 

Nemodificat  

3. Art. 3. (1)  
................................................... 
 
 
e) înştiinţarea autorităţilor 

1. La articolul 3 alineatul (1), 
literele e), g), h), l) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
 
"e) înştiinţarea autorităţilor 

 
 
 
 
Nemodificat  
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publice şi alarmarea populaţiei în 
situaţiile de urgenţă ;  
..................................................... 
g) asigurarea condiţiilor minime 
de supravieţuire a populaţiei în 
situaţii de urgenţă sau de conflict 
armat;  
h) organizarea şi executarea 
intervenţiei operative pentru 
reducerea pierderilor de vieţi 
omeneşti, limitarea şi înlăturarea 
efectelor situaţiilor de urgenţă 
civilă şi pentru reabilitarea 
utilităţilor publice afectate;  
..................................................... 
l) constituirea rezervelor de 
resurse financiare şi tehnico-
materiale specifice în situaţii de 
urgenţă sau de conflict armat. 
 

publice şi alarmarea populaţiei 
în situaţii de protecţie civilă." 
 
"g) asigurarea condiţiilor de 
supravieţuire a populaţiei în 
situaţii de protecţie civilă. 
 
h) organizarea şi executarea 
intervenţiei operative pentru 
reducerea pierderilor de vieţi 
omeneşti, limitarea şi înlăturarea 
efectelor situaţiilor de protecţie 
civilă." 
 
 
"l) constituirea rezervelor de 
resurse financiare şi tehnico-
materiale specifice." 
 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

4. Art. 3. (1)  
..................................................... 
i) limitarea şi înlăturarea 
efectelor dezastrelor şi a 
efectelor atacurilor din aer pe 
timpul conflictelor armate; 

2. La articolul 3 alineatul (1), 
litera i) se abrogă. 

Nemodificat   

5. Art. 3. -  
 ................................................... 
 
 
(3) Pentru îndeplinirea 
atribuţiilor specifice de protecţie 
civilă sunt constituite, potrivit 
legii, servicii de urgenţă 
profesioniste şi voluntare.  

3. La articolul 3 alineatele (3) 
şi (4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
"(3) Îndeplinirea atribuţiilor 
specifice de protecţie civilă se 
realizează, potrivit legii, de către 
serviciile de urgenţă publice sau 
private, profesioniste şi 

 
 
 
 
Nemodificat 
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(4) În condiţiile legii se pot 
constitui şi alte structuri de 
urgenţă publice sau private . 

voluntare. 
(4) Serviciile de urgenţă private 
se înfiinţează de către operatori 
economici şi instituţii sau se 
constituie ca societăţi 
comerciale, în condiţiile legii." 

 
Nemodificat 

6. Art. 9. -  
 .................................................... 
 
e) prealarmare - transmiterea 
mesajelor/semnalelor de 
avertizare către autorităţi despre 
probabilitatea producerii unor 
dezastre sau a unui atac aerian;  
 
g) ) adăpostire - măsură specifică 
de protecţie a populaţiei, a 
bunurilor materiale, a valorilor 
culturale şi de patrimoniu, pe 
timpul ostilităţilor militare,  
împotriva efectelor atacurilor 
aeriene ale adversarului. 
Adăposturile de protecţie civilă 
sunt spaţii special amenajate 
pentru protecţia personalului în 
situaţii de urgenţă, proiectate, 
executate, dotate şi echipate 
potrivit normelor şi 
instrucţiunilor tehnice elaborate 
de Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi aprobate 
de ministrul administraţiei si 
internelor; 

4. La articolul 9 alineatul (1), 
literele e) şi g) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
"e) prealarmare - transmiterea 
mesajelor/semnalelor de 
avertizare către autorităţi despre 
probabilitatea producerii unui 
atac aerian;" 
 
"g) adăpostire - măsură specifică 
de protecţie a populaţiei, a 
bunurilor materiale, a valorilor 
culturale şi de patrimoniu, pe 
timpul ostilităţilor militare şi al 
situaţiilor de urgenţă împotriva 
efectelor acestora. Adăposturile 
de protecţie civilă sunt spaţii 
special amenajate pentru 
protecţie in situaţii specifice, 
proiectate, executate, dotate, 
echipate şi autorizate potrivit 
normelor si instrucţiunilor 
tehnice elaborate de 
Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi aprobate 
de ministrul administraţiei si 
internelor; 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 

 

7. Art. 10. -   
..................................................... 

5. La articolul 10, litera a) se 
modifică şi va avea următorul 
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a) constituirea organismelor şi 
structurilor pentru  
managementul situaţiilor de 
urgenţă; 

cuprins: 
"a) constituirea organismelor şi 
structurilor pentru  
managementul situaţiilor de 
urgenţă, inclusiv al protecţiei 
civile;" 

 
Nemodificat 

8.  
 
Art. 16. - Coordonarea de 
specialitate a activităţilor de 
protecţie civilă prevăzute la art. 
15 alin. (1) se realizează de 
Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă, prin Centrul 
Operaţional Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă şi la nivel 
local, prin centrele operaţionale 
din structura inspectoratelor 
pentru situaţii de urgenţă 
judeţene şi al municipiului 
Bucureşti ori,  pe timpul stărilor 
excepţionale de mobilizare sau la 
război, prin punctele de comandă 
care se asigură din timp de pace 
la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice centrale, la 
cele judeţene, municipale, de 
sectoare, orăşeneşti, al altor 
localităţi importante, precum şi 
la unele instituţii publice şi 
operatori economici. 

6. Articolul 16 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Art. 16. – Coordonarea de 
specialitate a activităţilor de 
protecţie civilă prevăzute la art. 
15 alin. (1) se realizează de 
Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă, prin 
structurile sale specializate, şi la 
nivel local, prin inspectoratele 
pentru situaţii de urgenţă 
judeţene şi al municipiului 
Bucureşti ori, pe timpul stărilor 
excepţionale de mobilizare sau 
la război, prin punctele de 
comandă care se asigură din 
timp de pace la nivelul 
autorităţilor administraţiei 
publice centrale, la cele 
judeţene, municipale, de 
sectoare, orăşeneşti, al altor 
localităţi importante, precum şi 
la unele instituţii publice şi 
operatori economici." 

 
 
Nemodificat 

 

9. Art. 20. -  
 ................................................... 
 
h) să permită, în situaţii de 

7. La articolul 20 alineatul (1), 
litera h) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"h) să permită, în situaţii de 

 
 
 
Nemodificat 
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urgenţă civilă, accesul forţelor si 
mijloacelor de intervenţie în 
incinte sau pe terenuri 
proprietate privată;  

protecţie civilă, accesul forţelor 
si mijloacelor de intervenţie în 
incinte sau pe terenuri 
proprietate privată;" 

10. Art. 21. - 
 .................................................... 
 
(3) Autorităţile administraţiei 
publice centrale si locale poartă 
întreaga răspundere pentru 
asigurarea condiţiilor de 
supravieţuire a populaţiei 
afectate de urmările situaţiilor de 
urgenţă. 

8. La articolul 21, alineatul (3) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(3) Autorităţile administraţiei 
publice centrale si locale poartă 
întreaga răspundere pentru 
asigurarea condiţiilor de 
supravieţuire a populaţiei 
afectate de urmările situaţiilor de 
protecţie civilă." 

 
 
 
Nemodificat 

 

11. Art. 24. - 
..................................................... 
 
h) coordonează acţiunile de 
limitare şi înlăturare a urmărilor 
situaţiilor de urgenţă. 

9. La articolul 24 alineatul (1), 
litera h) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
"h) coordonează acţiunile de 
limitare şi înlăturare a urmărilor 
situaţiilor de protecţie civilă;" 

 
 
 
Nemodificat 

 

12. Art. 24. - 
................................................ 
 
(3) Controlul de stat in domeniul 
protecţiei civile se realizează 
prin activităţi de avizare, 
autorizare, atestare, 
recunoaştere, verificare, control 
si se exercită prin Inspecţia de 
Prevenire din structura 
Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă, respectiv 
prin inspecţiile de prevenire din 
cadrul inspectoratelor judeţene şi 
al municipiului Bucureşti, în 

10. La articolul 24 alineatul 
(3), modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(3) Controlul de stat in 
domeniul protecţiei civile se 
realizează prin activităţi de 
reglementare, avizare, 
autorizare, atestare, 
recunoaştere, verificare şi 
control si se exercită prin 
Inspecţia de Prevenire din 
structura Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă, 
respectiv prin inspecţiile de 
prevenire din cadrul 

 
 
 
Nemodificat 
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scopul aplicării unitare a 
prevederilor legale pe întreg 
teritoriul României. 

inspectoratelor judeţene şi al 
municipiului Bucureşti, în 
scopul aplicării unitare a 
prevederilor legale pe întreg 
teritoriul României." 

13. Art. 28. -  
 .................................................. 
 
c) organizează si dotează, pe 
baza criteriilor de performanţă 
elaborate de Inspectoratul 
General pentru Situaţii de 
Urgenţă, servicii sau formaţiuni 
proprii de urgenţă şi stabilesc 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare al acestora.
 
 
................................................... 
 
 
 
i) înştiinţează persoanele si 
organismele competente asupra 
factorilor de risc şi le 
semnalează, de îndată, cu privire 
la iminenţa producerii sau 
producerea unei situaţii de  
urgenţă civilă la nivelul 
instituţiei sau agentului 
economic; 

11. La articolul 28 alineatul 
(1), literele c) şi i) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
"c) organizează si dotează, pe 
baza criteriilor de performanţă 
elaborate de Inspectoratul 
General pentru Situaţii de 
Urgenţă, servicii de urgenţă 
private şi stabilesc regulamentul 
de organizare şi funcţionare al 
acestora ori încheie convenţii 
sau contracte cu alte servicii de 
urgenţă voluntare sau private, 
care dispun de forţe şi mijloace  
capabile să intervină operativ şi 
eficace în cazul situaţiilor de 
protecţie civilă." 
"i) înştiinţează persoanele si 
organismele competente asupra 
factorilor de risc şi le 
semnalează, de îndată, cu privire 
la iminenţa producerii sau 
producerea unei situaţii de 
protecţie civilă la nivelul 
instituţiei sau agentului 
economic;" 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 

14.  Art. 30. -  
.................................................. 
 
b) să obţină toate avizele, 

12. La articolul 30 alineatul 
(1), litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"b) să obţină toate avizele, 

 
 
 
Nemodificat 
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autorizaţiile si acordurile privind 
protecţia civilă, prevenirea şi 
stingerea incendiilor şi de mediu, 
conform legii, şi să urmărească 
realizarea masurilor stabilite in 
cuprinsul acestora; 

autorizaţiile si acordurile privind 
protecţia civilă, conform legii, şi 
să urmărească realizarea 
masurilor stabilite in cuprinsul 
acestora;" 
 

15.  
 
 
 

13. La articolul 30 se introduce 
un nou alineat, alineatul (5) cu  
următorul cuprins: 
"(5) Pentru actele eliberate 
potrivit legii se percep tarife 
stabilite prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor." 

 
 
 
Nemodificat 

 

16. Art. 34. –  
.................................................... 
 
(1) Iniţierea, calificarea, 
perfecţionarea sau specializarea 
conducătorilor structurilor 
specializate de protecţie civila şi 
a şefilor serviciilor de urgenţă a 
personalului de specialitate, 
precum şi a altor persoane cu 
atribuţii în acest domeniu se 
realizează prin cursuri, convocări 
sau instructaje si se desfăşoară in 
Centrul Naţional de Pregătire 
pentru Managementul Situaţiilor 
de Urgenţă şi în centrele zonale 
ale acestuia, precum şi in 
Institutul Naţional de 
Administraţie sau in alte 
instituţii de învăţământ de profil. 
 

14. La articolul 34, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(1) Iniţierea, calificarea, 
perfecţionarea sau specializarea 
conducătorilor structurilor 
specializate de protecţie civila, a 
şefilor serviciilor de urgenţă 
voluntare şi private, a 
personalului de specialitate 
menţionat la art.13 alin.(2), 
precum si a altor persoane cu 
atribuţii în acest domeniu se 
realizează prin cursuri, 
convocări sau instructaje si se 
desfăşoară in Centrul Naţional 
de Pregătire pentru 
Managementul Situaţiilor de 
Urgenţă şi în centrele zonale ale 
acestuia, precum şi in Institutul 
Naţional de Administraţie sau in 
alte instituţii de învăţământ de 

 
 
 
Nemodificat 
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profil." 
 

17.  Art. 42. –  
.................................................. 
 
(3) Mesajele de avertizare şi 
alarmare se transmit obligatoriu, 
cu prioritate şi gratuit prin toate 
sistemele de telecomunicaţii, 
posturile şi reţelele de radio şi de 
televiziune, inclusiv prin satelit 
şi cablu, care operează pe 
teritoriul României, la solicitarea 
expresă a şefilor structurilor de 
protecţie civilă.  

15. La articolul 42, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(3) La solicitarea preşedinţilor 
comitetelor pentru situaţii de 
urgenţă, mesajele de avertizare 
şi alarmare se transmit 
obligatoriu, cu prioritate şi 
gratuit, prin orice operator 
audiovizual public sau privat de 
pe teritoriul României." 
 

 
 
 
Nemodificat 

 

18.  Art. 46.- Inspectoratul general 
pentru situaţii de urgenţă 
constituie în depozitele şi 
unităţile de logistică direct 
subordonate rezerva naţională de 
mijloace tehnico-materiale 
necesare asigurării condiţiilor de 
supravieţuire a populaţiei 
afectate de situţii de urgenţă.  

16. Articolul 46 se abrogă. 
 

Nemodificat  

19.   
 
Art. 47. – Asanarea terenului si 
neutralizarea muniţiei rămase 
neexplodate din timpul 
conflictelor armate se execută de 
către subunităţi specializate şi 
specialişti pirotehnicieni din 
Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă sau din 
serviciile de urgenţă 

17. Articolul 47  se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Art. 47. – Asanarea terenului si 
neutralizarea muniţiei rămase 
neexplodate din timpul 
conflictelor armate se execută de 
către subunităţi specializate şi 
specialişti pirotehnicieni din 
serviciile de urgenţă 
profesioniste din subordinea 
Inspectoratului General pentru 

 
 
Nemodificat 
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profesioniste, după caz, potrivit 
instrucţiunilor şi normelor 
tehnice elaborate de 
Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenta si aprobate 
prin ordin al ministrului 
administraţiei si internelor. 

Situaţii de Urgenţă, potrivit 
instrucţiunilor şi normelor 
tehnice elaborate de 
Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenta si aprobate 
prin ordin al ministrului 
administraţiei si internelor."  

20.  
 
Art. 50. – Materialele explozive 
şi mijloacele de aprindere 
necesare pentru distrugerea 
muniţiei rămase neexplodate se 
pun la dispoziţie specialiştilor 
pirotehnicieni, la cererea 
Inspectoratului General pentru 
Situatii de Urgenta, prin 
comandamentele judeţene de 
jandarmi. 

18. Articolul 50   se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Art. 50. – Materialele explozive 
şi mijloacele de aprindere 
necesare pentru distrugerea 
muniţiei rămase neexplodate se 
pun la dispoziţie specialiştilor 
pirotehnicieni, la cererea 
Inspectoratului General pentru 
Situatii de Urgenta, prin 
inspectoratele de jandarmi 
judeţene." 

 
 
Nemodificat 

 

21.   
 
Art. 56. – Evacuarea în cazul 
dezastrelor se execută pe baza 
planurilor întocmite în acest 
scop, conform legislaţiei în 
vigoare.  

19. Articolul 56  se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Art. 56. – Evacuarea  se 
execută pe baza planurilor 
întocmite în acest scop, conform 
normelor şi instrucţiunilor 
elaborate de Inspectoratul 
General pentru Situaţii de 
Urgenţă." 

 
 
Nemodificat 

 

22. Art. 60.  
…………………………………  
 
 
(3) Intervenţia se realizează pe 
baza planurilor de intervenţie şi 
cooperare întocmite de 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 

19¹. La articolul 60, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(3) Intervenţia operativă a 
structurilor prevăzute la alin. (2) 
se realizează pe baza planurilor 

 
 
 
 
Pentru reglementarea cazurilor 
când acelaşi tip de risc 
determină fie o situaţie de 
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autorităţile competente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de intervenţie şi cooperare 
întocmite de autorităţile 
competente, în limitele funcţiilor 
de sprijin repartizate pentru a fi 
asigurate de către ministere, 
celelalte organe centrale şi 
organizaţiile neguvernamentale 
pentru prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă.” 
 
 
( Autor: Comisia) 

urgenţă – în temeiul OUG nr.21 
/2004, fie o situaţie de protecţie 
civilă, potrivit Legii nr. 
481/2004, cazuri în care 
ministerelor, celorlalte organe 
centrale şi organizaţii 
neguvernamentale pentru 
prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă le revin 
atribuţii şi competenţe diferite, 
având implicaţii şi asupra 
sistemului de finanţare. 

23.  
 
Art. 61 – (1) La limitarea şi 
înlăturarea urmărilor dezastrelor 
pot participa şi formaţiuni de 
intervenţie private.  
 
(2) Autorizarea formaţiunilor 
prevăzute la alin. (1) se execută 
pe baza normelor metodologice 
elaborate de Inspectoratul 
General pentru Situaţii de 
Urgenţă, aprobate prin ordin al 
ministrului administraţiei şi 
internelor. 

20. Articolul 61  se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Art. 61 - (1)  La limitarea şi 
înlăturarea urmărilor dezastrelor 
sunt obligate să participe şi 
serviciile pentru situaţii de 
urgenţă private. 
(2) Autorizarea serviciilor de 
urgenţă private se execută pe 
baza normelor metodologice 
elaborate de Inspectoratul 
General pentru Situaţii de 
Urgenţă, aprobate prin ordin al 
ministrului administraţiei şi 
internelor."  

 
 
Nemodificat 

 

24. Art. 65. –  
................................................. 
 
(2) Înzestrarea şi dotarea 
structurilor de protecţie civilă, 
altele decât cele prevăzute la 
alin.(1), se execută pe baza 
normelor de înzestrare şi dotare 

21. La articolul 65, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(2) Dotarea structurilor de 
protecţie civilă, altele decât cele 
prevăzute la alin.(1), se 
efectuează pe baza normelor 
elaborate de către persoanele 

 
 
 
Nemodificat 
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elaborate de Inspectoratul 
General pentru Situaţii de 
Urgenţă şi aprobate de ministrul 
administraţiei şi internelor  

juridice care au constituit aceste 
structuri, avizate de către 
inspectoratele pentru situaţii de 
urgenţă judeţene şi aprobate de 
către prefect." 
 
 

25.  
 
Art. 66. (1) Contractarea şi 
aprovizionarea cu tehnică şi 
materiale se asigură de fiecare 
beneficiar, contra cost. Tehnica 
şi alte categorii de materiale 
necesare protecţiei civile se 
asigură şi din donaţii, 
sponsorizări sau din alte surse 
legal constituite.  
 
(2) Tehnica şi materialele 
provenite din donaţii externe 
sunt scutite de taxe vamale. 

22. Articolul 66  va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 66. (1) Contractarea şi 
aprovizionarea cu tehnică şi 
materiale se asigură de fiecare 
beneficiar, contra cost. Tehnica 
şi alte categorii de materiale 
necesare protecţiei civile se 
asigură şi din donaţii, 
sponsorizări, împrumuturi 
temporare sau din alte surse 
legal constituite. 
(2) Tehnica şi materialele 
provenite din donaţii sau 
împrumuturi temporare externe 
sunt scutite de taxe vamale." 

 
 
Nemodificat 

 

26.  Art. 76. – 
.................................................. 
 
d) neasigurarea înştiinţării, a 
avertizării, a alarmării sau a 
evacuării populaţiei în situaţii de 
urgenţă;  

23. La articolul 76, litera d) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"d) neasigurarea înştiinţării, 
avertizării, alarmării sau 
evacuării populaţiei în situaţii de 
protecţie civilă, precum şi 
transmiterea neautorizată de 
mesaje de protecţie civilă." 

 
 
 
Nemodificat 

 

27.  Art. 76.- 
 
................................................... 

24. La articolul 76  literele c), 
s) şi t) se abrogă. 

Nemodificat  
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c) neîntocmirea planurilor de 
intervenţie sau a altor documente 
operative de răspuns în situaţii 
de urgenţă ori neasigurarea 
punerii acestora în aplicare la 
declanşarea situaţiilor de 
urgenţă; 
.................................................. 
s) necompensarea contravalorii 
serviciilor prestate pe timpul 
situaţiilor de urgenţă;  
t) neîndeplinirea măsurilor 
stabilite pentru asigurarea 
condiţiilor de supravieţuire a 
populaţiei afectate.  

28.  Art. 77. –  
................................................ 
 
 
 
 
 

25. La articolul 77, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
"(3) Contravenientul poate 
achita în termen de cel mult 48 
ore de la data încheierii 
procesului verbal ori, după caz, 
de la data comunicării acestuia, 
jumătate din minimul amenzii 
prevăzute în prezenta lege, 
pentru fiecare categorie de 
contravenţii." 

 
 
 
 
Nemodificat 

 

29.   Art. II. – Legea nr.481/2004 
privind protecţia civilă, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1094 din 
24 noiembrie 2004, cu 
modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege, se va 

Nemodificat  
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republica în Monitorul Oficial al 
României,  dându-se  textelor o 
nouă numerotare. 

 
II. Amendamente respinse 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţiator Amendamentul propus şi 
autorul acestuia 

Motivare 
a)pentru susţinere 
b)pentru respingere 

Cameră decizională 

1.   8.La articolul 21, alineatul (3) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(3) Autorităţile administraţiei 
publice centrale si locale poartă 
întreaga răspundere pentru 
asigurarea condiţiilor de 
supravieţuire a populaţiei 
afectate de urmările situaţiilor de 
protecţie civilă." 

La articolul I, punctul 8 se 
elimină 
 
 
 ( Autor: dep. Marian Săniuţă) 
 

a) Situaţiile de urgenţă cuprind şi 
situaţiile de protecţie civilă. În 
cazul unor evenimente locale 
efectele acestora se pot extinde 
în spaţiu, afectând persoane care 
vor cere despăgubiri în instanţe. 
b) Textul se referă doar la 
asigurarea condiţiilor de 
supravieţuire. Prevederea este  în 
acord cu textul Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
nr.21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.15/2005 

Senatul 

2.  9.La articolul 24 alineatul (1), 
litera h) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"h) coordonează acţiunile de 
limitare şi înlăturare a urmărilor 
situaţiilor de protecţie civilă;" 

La articolul I, punctul 9 se 
elimină 
 
  
( Autor: dep. Marian Săniuţă) 
 

a) Situaţiile de urgenţă cuprind şi 
situaţiile de protecţie civilă. 
b) În concepţia iniţiatorului, 
situaţia de urgenţă nu se 
confundă cu situaţia de protecţie 
civilă, aşa cum aceasta este 
definită la art.9 alin.(1) lit. b) din 
Legea nr. 481/2004. 
Introducerea sintagmei 
„protecţie civilă” în textele 

Senatul 
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supuse modificării are ca scop 
delimitarea situaţiilor de 
protecţie civilă în cadrul 
situaţiilor de urgenţă. Din 
activitatea practică a rezultat 
necesitatea înfiinţării serviciilor  
de urgenţă publice sau private. 
Finanţarea  serviciilor de urgenţă 
voluntare şi private urmează a se 
asigura de persoanele juridice 
care le constituie. Obiectivele de 
investiţii de interes naţional 
pentru protecţia civilă se vor 
finanţa de la bugetul statului. 

 
 

 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red., consult. Roxana Rus 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine                                                                                                         Bucureşti, 15.02.2006                     
publică şi siguranţă naţională                                                                                                             PL. x. 5/2006                                 
Nr.32/67/2005 

 
      Către 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 
privind protecţia civilă, trimis cu nr. PL.x. 5 din 1 februarie 2006 şi înregistrat sub nr.32/67 din 2 februarie 2006. 

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

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară 


