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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,              13noiembrie 2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                             Nr.26/1938 
                              ECOLOGIC 
 
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru  
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, trimis Comisiei noastre pentru 
dezbatere în fond, cu adresa nr.PL.x- 677 din 10 octombrie 2007. 
 
   
   
 
 
  PRESEDINTE,     SECRETAR, 
 
 
         RELU FENECHIU           SERES DENES 
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Raport  
asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă 

 
  1. Cu adresa nr.PL.x- 677 din 10 octombrie 2007, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată 
în vederea dezbaterii în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1090 din 15.08.2007; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţii 

nr.PL.x-677 din 24.10.2007; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională nr.32/720/2007. 
  Prezentul proiect de Lege are ca obiect completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, în scopul corelării acesteia cu dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.88/2001, aprobată prin Legea nr.363/2002 şi ale Legii nr.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor. 
  Noutatea reglementării constă în introducerea în actul normativ de 
bază a unor reglementări referitoare la serviciile de urgenţă voluntare care să 
asigure, în mod unitar cu celelalte prevederi în domeniu, evidenţierea 
responsabilităţilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale în 
gestionarea situaţiilor de urgenţă.. 
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  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului 
de Lege, în forma prezentată de Guvern. 
  2. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, ca şi 
Legea nr.15/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2004. 
  3. Senatul a respins acest proiect de Lege în şedinţa din 8 octombrie 
2007.  
  4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 24 de deputaţi, 
din totalul de 29 membrii ai Comisiei.   
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu  23 de voturi pentru şi 1 
abţinere. 
  5. La dezbaterea propunerii legislative a participat, ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
domnul Mircea Alexandru – secretar general adjunct la Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative. 
  6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de lege este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 
  În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege, 
în forma prezentată de Guvern. 
 
 
   
  PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 
        RELU FENECHIU                    SERES DENES          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier: Sofia Chelaru 
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PL.x- 677/2007 
 

N  O  T  A 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii în fond, cu proiectul de 
Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţii; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională. 
  Prezentul proiect de Lege are ca obiect completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, în scopul corelării acesteia cu dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.88/2001, aprobată prin Legea nr.363/2002 şi ale Legii nr.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor. 
  Noutatea reglementării constă în introducerea în actul normativ de 
bază a unor reglementări referitoare la serviciile de urgenţă voluntare care să 
asigure, în mod unitar cu celelalte prevederi în domeniu, evidenţierea 
responsabilităţilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale în 
gestionarea situaţiilor de urgenţă.. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului 
de Lege, în forma prezentată de Guvern. 
  Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. 
  Senatul a respins acest proiect de Lege în şedinţa din 8 octombrie 
2007.  
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu  majoritate de votruri. 
  La dezbaterea propunerii legislative a participat, ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
domnul Mircea Alexandru – secretar general adjunct la Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative. 
  Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de lege este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 
  În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege, 
în forma prezentată de Guvern. 
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