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AVIZ 

 

cu privire la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 aprilie 

2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru 

modificarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost 

sesizată spre dezbatere şi avizare cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management 

al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 

aprilie 2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru 

modificarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea 



I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare 

trimis cu adresa nr. 4c-15/397/22.11.2021 şi înregistrat la Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională sub nr. Plx 504/2021 din 22.11.2021. 

Conform dispozițiilor art. 75 din Constituția României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este prima Cameră sesizată.  

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în ședința din 

2 februarie 2022.  

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și 

social. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, cu majoritate de voturi, a hotărât transmiterea unui aviz nefavorabil 

cu privire la propunerea legislativă.  

În raport cu obiectul şi conținutul acesteia, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice. 
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