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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

  COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

                                                                Bucureşti, 20 iulie 2020 
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   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR  

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerii legislative privind 

protecția civilă, trimis, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități, cu adresa nr. Plx. 269/2020 . 

 

 

PREȘEDINTE 

Nicușor HALICI 

 
    



2 
 

 

                                                                             PARLAMENTUL ROMÂNIEI                           
                                                                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

   
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

                                                                                                                            
Bucureşti, 20 iulie 2020 

RAPORT  
asupra propunerii legislative privind protecția civilă 

 
 În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu propunerea legislativă privind protecția 
civilă, trimisă cu adresa nr. Plx. 269/2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera  Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 294 din 02.04.2020. 
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu nr.5641/08.07.2020, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
Ministerul Afacerilor Interne prin punctul de vedere transmis cu nr.15145/09.06.2020, nu susține adoptarea propunerii 

legislative. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului au avizat negativ inițiativa legislativă. 
Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru buget, finanțe și bănci au avizat favorabil propunerea legislativă. 
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Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului normativ aferent protecției 
civile. Astfel, potrivit Expunerii de motive, prin proiect se preconizează ”asigurarea cadrului normativ strategic care are ca 
obiectiv fundamental protecția cetățeanului prin implementarea unor concepte, termeni și cerințe, intrate deja în vocabularul de 
specialitate, respective reglementarea unor elemente de interes în domeniul protecției civile care nu se regăsesc în actele 
normative de nivel superior aprobate până în momentul de față.” 

      Totodată, se are în vedere abrogarea Legii privind protecția civilă nr.481/2004, republicată, cu modificările ulterioare, 
precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat propunerea legislativă în 
şedinţa online din data de 20 iunie 2020. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la dezbateri conform listei de prezență. 
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative privind 

protecția civilă  cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
În raport de obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 

     PREȘEDINTE,                                                                 SECRETAR, 

              Nicușor HALICI                                                                Aida Cristina CĂRUCERU 
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 
Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

1.  LEGE 
Privind protecția civilă 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 
ART. 1 
(1) Protecţia civilă este o componentă a sistemului 
național de apărare, ordine publică și siguranță 
națională ce cuprinde ansamblul măsurilor 
şiactivităţilor adoptate și desfăşurate, într-o concepţie 
unitară, de autorităţileadministraţiei publice, instituţiişi 
operatori economici, precum şi de către cetăţeni, în 
scopul protejării populaţiei prin asigurarea condiţiilor 
necesare supravieţuirii persoanelor afectate şi 
restabilirii stării de normalitate, precum și protejarea, 
bunurilor, valorilor culturale şi mediului împotriva 
efectelor următoarelor tipuri de evenimente: 
 
a)  situații de urgență;  
b) dezastre; 
c) acțiuni asociate amenințărilor hibride sau asimetrice; 
 
d) conflicte armate. 
 

 
Nemodificat 
 
 
La articolul 1, alineatul (1) și litera d) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
(1) Protecția civilă este o componentă a sistemului național 
de apărare, ordine publică și securitate națională ce cuprinde 
ansamblul măsurilor şi activităților adoptate și desfășurate, 
într-o concepție unitară, de autoritățile administrației publice, 
instituții și operatori economici, precum şi de către cetățeni, 
în scopul protejării populației prin asigurarea condițiilor 
necesare supraviețuirii persoanelor afectate şi restabilirii 
stării de normalitate, precum și a bunurilor, valorilor 
culturale şi mediului împotriva efectelor următoarelor 
categorii de evenimente: 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
Nemodificat 
Nemodificat 
 
d) acțiuni asociate conflictului armat. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă și claritatea 
textului. 
 
 

2.  (2) Activitatea de protecție civilă este de interes 
național, are caracter permanent şi se bazează pe 
îndeplinirea obligațiilor stabilite prin prezenta lege, 
coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi 

Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

de altă natură necesare restabilirii stării de 
normalitateîn domeniile prevenire, pregătire, răspuns, 
investigare-evaluare post-eveniment și 
refacere/reabilitare. 
(3) Protecția civilă este organizată de 
autoritățileadministrației publice şi se compune dintr-o 
reţea de organisme, organe şi structuri abilitate în 
managementul situațiilor de protecție civilă, constituită 
pe niveluri sau domenii de competență, care dispune de 
infrastructură şi de resursele necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezenta lege. 
(4) Autoritățile şi organismele componente ale 
sistemului protecției civile cooperează, în exercitarea 
atribuţiilor specifice, atât între ele, cât şi cu alte 
instituţiişi organisme din afara acestuia, din ţară sau din 
străinătate, guvernamentale sau neguvernamentale. 
 

3.  ART. 2 
(1) Concepţia, organizarea, desfăşurareaşi 
managementul activităţilor de protecţie civilă se 
stabilesc şi se realizează la nivel naţional, județean 
şilocal pe principiile legalității, subsidiarităţii, 
solidarităţii, cooperării, asumării responsabilităţii și al 
corelării obiectivelor şi resurselor. 
(2) Obiectivul strategic al protecției civile constă în 
asigurarea continuității exercitării de către statul român 
a funcțiilor sale constituționale, prin creșterea 
rezilienței naționale în contextul producerii unor situații 
de protecție civilă, prin măsuri și acțiuni care vizează 
protecția populației, precum și prin reducerea efectelor 
în plan social și economic. 
 

 
Nemodificat 
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Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

4.  (3) Obiectivele specifice protecției civile sunt: 
a) asigurarea continuității managementului de la toate 
nivelurile; 
b) asigurarea resurselor umane, materiale și financiare 
necesare răspunsului în situații de protecție civilă, cu 
accent pe cele de amploare deosebită și cu durată mare 
de manifestare; 
c) asigurarea capacităților de comunicații civile, 
înștiințare, avertizare și alarmare, necesare transmiterii 
de informații și mesaje în timp scurt; 
d) corelarea organizării, dotării și finanțării structurilor 
de intervenție cu nevoile naționale de asigurare a 
intervențiilor curente, precum și cu nevoia de a 
gestiona evenimente majore cu victime multiple și 
pagube materiale însemnate, inclusiv cele care impun 
gestionarea mișcărilor necontrolate ale populației; 
e) organizarea acțiunilor de răspuns pe termen lung în 
situații complexe determinate de afectarea gravă a 
infrastructurii critice cum ar fi: sistemul energetic, 
comunicațiile civile și de transport. 
 

La articolul 2, alineatul (3), literele a) și e) se modifică și 
vor avea următorul cuprins: 
a) asigurarea continuității managementului de la nivel 
național, județean și local; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
b)Nemodificat 
 
c)Nemodificat 
 
 
d)Nemodificat 
 
 
 
 
 
e) organizarea acțiunilor de răspuns pe termen lung în situații 
complexe determinate de afectarea gravă a infrastructurii 
critice cum ar fi: infrastructura de sănătate, sistemul 
energetic, comunicațiile civile și de transport; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități

Pentru claritatea 
textului. 
 

5.  f) asigurarea protecției populației prin evacuare, 
adăpostire și asistență medicală, concomitent cu 
asigurarea condițiilor minime de trai a acesteia prin 
punerea la dispoziție de bunuri și materiale de primă 
necesitate, inclusiv apă și alimente, precum și prin 
revenirea în timp scurt la starea provizorie de 
normalitate, în toate situațiile de protecție civilă; 
g) asigurarea condițiilor de efectuare a manevrei de 
forțe și mijloace de intervenție, precum și a circulației 
persoanelor. 
 

Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

6.  ART. 3 
(1) Sarcinile protecției civile sunt următoarele: 
a) culegerea, prelucrarea, stocarea şi analizarea datelor 
şiinformaţiilor necesare realizării acțiunilor de protecție 
civilă, respectiv identificarea şi monitorizarea tipurilor 
de riscuri generatoare de situații de protecție civilă; 
b) înștiințarea autorităților publice, avertizarea şi 
alarmarea populației în situații de protecție civilă; 
c) informarea şi pregătirea preventivă a populației, 
pentru situaţiile de protecţie civilă; 
d) avertizarea populației, instituțiilor și operatorilor 
economici din zonele de pericol; 
e) declararea stării de alertă sau, după caz, a stării de 
urgență în cazul iminenței amenințării sau producerii 
situației de protecție civilă; 
f) instituirea regimului stării de urgență, în condițiile 
prevăzute de art. 93 din Constituția României, 
republicată; 
 
 
 
 
 
 
 
g) implementarea măsurilor și acțiunilor specifice în 
situații de mobilizare sau declararea stării de război; 
h) implementarea măsurilor de răspuns la criză din 
domeniul urgențelor civile; 
i) pregătirea, organizarea şi desfășurarea intervenției 
operative pentru reducerea pierderilor de viețiomenești, 
limitarea şi înlăturarea efectelor situațiilor de protecție 

Nemodificat 
(1)Nemodificat 
a) Nemodificat 
 
 
 
b) Nemodificat 
 
c) Nemodificat 
 
d) Nemodificat 
La articolul 3, alineat (1), literele e) și f) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
e) elaborarea propunerii de declarare stării de alertă sau, 
după caz, a stării de urgență în cazul iminenței amenințării 
sau producerii situației de protecție civilă; 
f) elaborarea proiectelor de acte normative, hotărâri ale 
comitetelor naționale, județene și locale pentru situații de 
protecție civilă, subsecvente implementării sarcinilor 
specifice rezultate din instituirea regimului stării de urgență, 
în condițiile prevăzute de art. 93 din Constituția României, 
republicată; 
 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
g) Nemodificat 
 
h) Nemodificat 
 
i) Nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a pune în acord 
dispozițiile cu 
prevederile art. 93 din 
Constituție, conform 
cărora instituirea stării 
de urgență este o 
atribuție a Președintelui 
României, și nu o 
sarcină a protecției 
civile. 
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Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

civilă; 
j) asigurarea stării de operativitate şi a capacității de 
intervenție optime a tuturor structurilor de prevenire, 
pregătire, răspuns, investigare-evaluare post-eveniment 
și refacere/reabilitare, organizate la nivel local, 
județean, regional și național; 
k) punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și 
protecției specifice tipurilor de risc și, după caz, 
evacuării din zona afectată sau posibil a fi afectată; 
l) intervenția operativă cu forțe și mijloace special 
constituite, în funcție de situație, pentru limitarea și 
înlăturarea efectelor negative; 
m) protecția populației, a bunurilor materiale, a 
valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului 
împotriva efectelor situațiilor de urgență, dezastrelor, 
actelor de terorism şi conflictelor armate; 
n) asigurarea condițiilor de supraviețuire a populației în 
situații de protecție civilă; 
o) asanarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată 
din timpul conflictelor militare, distrugerea de 
poduri/zăpoare de gheață, stâncilor precum și a altor 
obstacole ce pot genera situații de urgență; 
p) constituirea rezervelor de resurse financiare şi 
tehnico-materiale specifice; 
q) dezvoltarea și repartizarea judicioasă a capacităților 
de asistență medicală, concomitent cu activitățile de 
medicină preventivă; 
r) protecția comunicațiilor civile și infrastructurii 
critice; 
s) identificarea și asigurarea resurselor de transport ce 
pot fi alocate în situații de protecție civilă; 
t) acordarea de ajutoare de urgență; 

 
j) Nemodificat 
 
 
 
 
k) Nemodificat 
 
 
l) Nemodificat 
 
 
m) Nemodificat 
 
 
 
n) Nemodificat 
 
o) Nemodificat 
 
 
 
p) Nemodificat 
 
q) Nemodificat 
 
 
r) Nemodificat 
ș) acordarea de ajutoare de urgență; 
t) solicitarea sau acordarea de asistență internațională, 
inclusiv pe baza acordurilor și planurilor de 
cooperare/intervenție comună în vigoare/existente; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, după lit. s) 
urmează lit. ș) și după 
lit. t) urmează litera ț). 
Este necesară 
renumerotarea 
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Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

u) solicitarea sau acordarea de asistență internațională, 
inclusiv pe baza acordurilor și planurilor de 
cooperare/intervenție comună în vigoare/existente; 
v) acordarea de despăgubiri persoanelor juridice și 
fizice ca urmare a executării intervenției de către 
serviciile de urgență.  
x) persoanele de la alin. v) au dreptul la ajutoare de 
urgență și la despăgubiri, după caz, pe baza actului de 
constatare întocmit de organele competente și a 
hotărârii consiliului local, din fondurile prevăzute în 
bugetul local cu această destinație sau din cele aprobate 
prin hotărâre a Guvernului; 
z) alte măsuri prevăzute de lege sau stabilite, în mod 
expres, de Parlament sau Consiliul Suprem de Apărare 
a Țării; 
(2) Sarcinile prevăzute la alin. (1) se completează cu 
cele cuprinse în alte acte normative incidente sau 
conexe, precum şi cu prevederile actelor internaționale 
în domeniu, la care România este parte. 
(3) Îndeplinirea atribuțiilor specifice de protecție civilă 
se realizează, potrivit legii, de către serviciile de 
urgență publice sau private, profesioniste şi voluntare. 
 

ț) acordarea de despăgubiri persoanelor juridice și fizice ca 
urmare a executării intervenției de către serviciile de urgență. 
u) persoanele prevăzute la lit. ț) au dreptul la ajutoare de 
urgență și la despăgubiri, după caz, pe baza actului de 
constatare întocmit de organele competente și a hotărârii 
consiliului local, din fondurile prevăzute în bugetul local cu 
această destinație sau din cele aprobate prin hotărâre a 
Guvernului; 
v) alte măsuri prevăzute de lege sau stabilite, în mod expres, 
de Parlament sau Consiliul Suprem de Apărare a Țării. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
(3) Nemodificat 

elementelor numerotării. 
La lit. x), pentru 
corectitudinea normei de 
trimitere, expresia 
„persoanele prevăzute la 
alin. v)” trebuie 
înlocuită cu sintagma 
„persoanele prevăzute la 
lit. v)”. 
 

7.   
 
(4) Serviciile de urgență private se înființează de către 
operatori economici și instituții sau se constituie ca 
societăți comerciale, în condițiile legii. 
 

La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(4) Serviciile de urgență private se înființează de către 
operatori economici și instituții sau se constituie ca societăți 
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, în condițiile legii. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Pentru rigoare 
normativă. 
 

8.  ART. 4 
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 

Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi 
operatorii economici, indiferent de forma de 
proprietate, răspund de aplicarea măsurilor de protecție 
civilă stabilite prin prezenta lege şi prin planurile 
proprii, potrivit domeniului lor de competență. 
(2) Persoanelor fizice şi persoanelor juridice române 
sau celor străine, care au filiale sau sucursale în ţară ori 
desfăşoară activităţi pe teritoriul României, li se aplică 
prevederile prezentei legi. 
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să 
respecte normele specifice de protecție civilă, să 
participe la activitățile de pregătire specifice şi să 
contribuie la ducerea la îndeplinire a măsurilor şi a 
acțiunilor prevăzute în planurile şi programele de 
protecție civilă sau a celor dispuse de autoritățile 
abilitate pe timpul acțiunilor de intervenție şi de 
restabilire a stării de normalitate. 
 

9.  ART. 5 
(1) Autoritățile administrației publice centrale şi locale 
sunt obligate să asigure capacități de intervenție 
specializate, corespunzător tipurilor de riscuri la care 
sunt expuse teritoriul şi populația, în timpi de răspuns 
optimi, indiferent de locul şi momentul în care se 
produce situația de urgență sau dezastrul, respectiv 
efectele asociate amenințărilor hibride sau asimetrice. 
(2) Măsurile organizatorice şi de pregătire pe linia 
protecției civile au caracter permanent şi se intensifică 
la instituirea stărilor de alertă, urgență, asediu, 
mobilizare și război. 
(3) Măsurile de protecție civilă se aplică gradual, în 
funcție de amploarea şi intensitatea situației de urgență 

Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

sau dezastrului, respectiv efectele asociate 
amenințărilor hibride sau asimetrice ori după caz 
conflictelor armate. 
 

10.  ART. 6 
Coordonarea, controlul şi acordarea asistenței tehnice 
de specialitate în domeniul protecției civile se asigură, 
la nivel central, de către Ministerul Afacerilor Interne, 
prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - 
denumit în continuare IGSU, iar la nivel local, de către 
inspectoratele judeţene/Bucureşti-Ilfov pentru situații 
de urgență, denumite în continuare ISU. 
 

Nemodificat  

11.  ART. 7 
(1) Activitățileşi măsurile de protecție civilă se 
planifică, se organizează şi se aplică în concordanță cu 
prevederile prezentei legi şi ale actelor normative de 
aplicare subsecvente, ale strategiei de securitate 
națională, cu planurile şi programele adoptate de 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, precum şi cu 
programele şi procedurile elaborate de organismele 
specializate ale OrganizaţieiNaţiunilor Unite, 
Organizației Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii 
Europene. 
(2) La elaborarea strategiei naționale a protecției civile 
se au în vedere principiile, scopurile şi obiectivele 
prevăzute în Strategia Internaţională pentru Reducerea 
Riscului Dezastrelor Naturale, adoptată de Adunarea 
Generală a OrganizaţieiNaţiunilor Unite, a cadrului de 
acțiune pentru reducerea riscului dezastrelor naturale 
adoptat la Sendai, Japonia, a documentelor NATO în 
domeniu, inclusiv cele care vizează creşterearezilienţei 

Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Activitățile şi măsurile de protecție civilă se planifică, se 
organizează şi se aplică în concordanță cu prevederile 
prezentei legi şi ale actelor normative adoptate în 
aplicarea acesteia, ale strategiei de securitate națională, cu 
planurile şi programele adoptate de Consiliul Suprem de 
Apărare a Tării, precum şi cu programele şi procedurile 
elaborate de organismele specializate ale Organizației 
Națiunilor Unite, Organizației Tratatului Atlanticului de 
Nord şi Uniunii Europene. 
 
Alineatul (2) se elimină. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 
 
Pentru un spor de 
precizie normativă. 
 
 
 
 
 
 
Norma din cuprinsul 
alin. (2), prin formularea 
generică, nu întrunește 
condițiile necesare de 
claritate și 
previzibilitate. 
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la întreg spectrul de amenințări, inclusiv hibride, 
precum şi cele stabilite de mecanismele Uniunii 
Europene în domeniu. 
 

12.  ART. 8 
(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de 
mai jos au următoarele înțelesuri: 
a) situație de protecție civilă - eveniment determinat de 
producerea uneia sau mai multor situații de urgență, 
dezastrelor, acțiunilor/amenințărilor hibride, asimetrice 
sau asimilate activităților teroriste, atacurilor cu rachete 
balistice sau alte mijloace, precum și cele determinate 
de conflictul militar și care necesită acțiuni de răspuns 
pentru protecția populației și reducerea efectelor 
acestora; 
b) dezastru – eveniment extraordinar generat de 
manifestarea unuia sau mai multor tipuri de risc, din 
cauze naturale sau antropice, cu impact și consecințe 
grave asupra comunităților, care necesită și justifică 
instituirea stării de urgență sau, după caz, a declarării 
stării de alertă pe întreg teritoriul țării sau în unele 
unități administrativ-teritoriale; 
c) situaţia de urgenţă– evenimenteexcepţionale, cu 
caracter non-militar, care ameninţăviaţa sau sănătatea 
persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale şi 
culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate 
sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, 
alocarea de resurse specializate şi managementul unitar 
al forţelor şi mijloacelor implicate; 
d) acțiuni asociate amenințărilor hibride sau asimetrice 
– caracteristică actuală a mediului de securitate 
contemporan, care presupune exploatarea 

ART. 8 
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificații: 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
a) Nemodificat 
 
 
 
 
 
La articolul 8, literele b), c), m), q) și s) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
b) dezastru – eveniment generat de manifestarea unuia sau 
mai multor tipuri de risc, din cauze naturale sau antropice, cu 
impact și consecințe grave asupra comunităților, care 
necesită și justifică instituirea stării de urgență sau, după caz, 
a declarării stării de alertă pe întreg teritoriul țării sau în 
unele unități administrativ-teritoriale; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
c) situația de urgență– eveniment, cu caracter non-militar, 
care amenință viața sau sănătatea persoanei, mediul 
înconjurător, valorile materiale şi culturale, iar pentru 
restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de 
măsuri şiacțiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi 
managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
d) Nemodificat 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
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vulnerabilităților naționale în plan politic, militar, 
economic, social, informațional şi infrastructură, cu 
efecte asupra vieții sau sănătății persoanei; 
e) amploarea situaţiei de protecție civilă - mărimea ariei 
de manifestare a efectelor distructive ale acesteia, în 
care sunt ameninţate sau afectate viaţa persoanelor, 
funcţionarea instituţiilor statului democratic, valorile şi 
interesele comunităţii; 
f) intensitatea situaţieide protecție civilă - viteza de 
evoluţie a fenomenelor distructive şi gradul de 
perturbare a stării de normalitate; 
g) starea potenţial generatoare de situaţii de protecție 
civilă - complex de factori de risc care, prin evoluţia lor 
necontrolată şi iminenţa ameninţării, ar putea aduce 
atingere vieţii şi sănătăţii populaţiei, valorilor materiale 
şi culturale importante şi factorilor de mediu; 
h) iminenţa ameninţării - parametrii de stare şi timp 
care determină declanşarea inevitabilă a unei situaţii de 
protecție civilă; 
i) înştiinţare - transmiterea informaţiilor autorizate 
despre iminenţa/pericolul producerii/producerea 
situațiilor de protecție civilă, între autorităţile cu 
responsabilități în domeniu, în scopul evitării 
surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie; 
j) avertizare - transmiterea către populaţie a 
informațiilor autorizate privind iminenţa/pericolul 
producerii/producerea situațiilor de protecție civilă, 
utilizând mesaje scrise sau tip voce; 
k) alarmare - transmiterea semnalelor prestabilite de 
prevenire a populaţiei despre iminenţa producerii sau 
producerea situațiilor de protecție civilă, prin punerea 
în funcțiune a echipamentelor tehnice dedicate ori prin 

 
 
 
e) Nemodificat 
 
 
 
 
f) Nemodificat 
 
 
 
g) Nemodificat 
 
 
 
h) Nemodificat 
 
 
i) Nemodificat 
 
 
 
 
j) Nemodificat 
 
 
 
k) Nemodificat 
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utilizarea altor mijloace existente la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale; 
l) adăpostire – măsură temporară de protecţie, care 
constă în asigurarea condițiilor minime de supraviețuire 
a populației și animalelor, respectiv de punere în 
siguranță  a valorilor culturale şi de patrimoniu, pe 
timpul situaţiilor de protecţie civilă; 
m) adăpost de protecţie civilă - spaţiul special construit 
şi amenajat pentru adăpostirea populaţiei, proiectat, 
executat, echipat, avizat şi autorizat, potrivit normelor 
şi instrucţiunilor tehnice elaborate de IGSU şi aprobate 
prin ordin de ministrul afacerilor interne; 
n) punct de comandă de protecţie civilă - spațiu special 
construit, amenajat și utilat, destinat conducerii și 
coordonării activităţilor specifice în situaţii de protecţie 
civilă; 
o) asanare pirotehnică - ansamblul de lucrări şi 
operaţiuni executate pentru înlăturarea sau distrugerea 
muniţiei neexplodate şi dezafectarea terenurilor, altele 
decât poligoanele de trageri ale structurilor de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională; 
p) infrastructură critică – un element, un sistem sau o 
componentă a acestuia, care este esenţial pentru 
menţinerea funcţiilor vitale ale societăţii, a sănătăţii, 
securităţii, bunăstării sociale şi economice a 
persoanelor şi a căror perturbare sau distrugere 
generează un impact semnificativ ca urmare a 
incapacităţii de a menţine respectivele funcţii; 
q) evacuarea - măsură de protecţie luată în cazul 
ameninţării iminente, stării de alertă ori producerii unei 
situaţii de protecție civilă şi care constă în scoaterea din 
zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod 

 
 
l) Nemodificat 
 
 
 
 
m) adăpost de protecţie civilă - spaţiul special construit şi 
amenajat pentru adăpostirea populaţiei, proiectat, executat, 
echipat, avizat şi autorizat, potrivit normelor şi 
instrucțiunilor tehnice elaborate de IGSU şi aprobate prin 
ordin al ministrului afacerilor interne; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
n) Nemodificat 
 
 
 
o) Nemodificat 
 
 
 
p) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
q) evacuare - măsură de protecţie luată în cazul amenințării 
iminente, stării de alertă ori producerii unei situaţii de 
protecție civilă şi care constă în scoaterea din zonele afectate 
sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituţii 
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organizat, a unor instituţii publice, operatori economici, 
categorii sau grupuri de populaţie ori bunuri şi 
dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigură 
condiţii de protecţie a persoanelor, bunurilor şi 
valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi 
operatorilor economici, pe teritoriul judeţului sau în 
afara acestuia; 
r) autoevacuare – măsură întreprinsă de o persoană sau 
un grup de persoane, care constă în părăsirea zonelor 
afectate sau potențial a fi afectate de producerea unor 
situații de protecție civilă, prin mijloace proprii, în mod 
organizat, pe itinerariile stabilite de către autoritățile 
administrației publice și dispunerea pe teritoriul 
aceleiași localități sau pe teritoriul altei localități, care 
le asigură condiții de protecție; 
s) starea de alertă - se declară potrivit prezentei legi și 
se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de 
acțiunişi măsuri de prevenire, avertizare a populației, 
limitare şi înlăturare a consecinţelorsituaţiei de 
protecție civilă; 
 

publice, operatori economici, categorii sau grupuri de 
populație ori bunuri şi dispunerea acestora în zone şilocalități 
care asigură condiţii de protecţie a persoanelor, bunurilor şi 
valorilor, de funcționare a instituțiilor publice şi operatorilor 
economici, pe teritoriul județului sau în afara acestuia; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
r) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
s) stare de alertă - răspunsul la o situație de protecție 
civilă de amploare și intensitate deosebite, determinată 
de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un 
ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale 
cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al 
acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea 
amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății 
persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și 
culturale importante ori a proprietății, inclusiv măsuri 
care vizează restricționarea accesului în zonele de risc 
stabilite de autorități sau, după caz, părăsirea 
adăposturilor de protecție civilă dedicate sau 
improvizate, a locuințelor sau obiectivelor care sunt 
stabilite că asigură protecția populației în diferite situații 
de protecție civilă. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  t) managementul situației de protecție civilă - ș) managementul situației de protecție civilă - ansamblul Pentru respectarea 
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ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor 
utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile 
publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea 
surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza 
situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor 
de acţiune şi implementarea acestora în scopul 
restabilirii stării provizorii de normalitate; 
u) monitorizarea situaţiei de protecție civilă- proces de 
supraveghere necesar evaluării sistematice a dinamicii 
parametrilor situaţiei create, cunoaşterii tipului, 
amplorii şi intensităţii evenimentului, evoluţiei şi 
implicaţiilor sociale ale acestuia, precum şi a modului 
de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea 
situaţiei de protecție civilă; 
v) factor de risc - fenomen, proces sau complex de 
împrejurări congruente, în acelaşi timp şi spaţiu, care 
pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de 
risc; 
x) tipuri de risc - cazuri de forţă majoră determinate de 
incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, 
avarii, alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în 
masă, prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori 
amenajări, eşuarea sau scufundarea unor nave, căderi 
de obiecte din atmosferă ori din cosmos, tornade, 
avalanşe, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte 
calamităţi naturale, sinistre grave sau evenimente 
publice de amploare determinate ori favorizate de 
factori de risc specifici; grevele nu pot fi considerate 
tipuri de risc în condiţiile prezentei legi; 
z) gestionarea situaţiilor de protecție civilă - 
identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc 
şi a factorilor determinanţi ai acestora, înştiinţarea 

activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de factorii de 
decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru 
identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea 
informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, 
stabilirea variantelor de acţiuneşi implementarea acestora în 
scopul restabilirii stării provizorii de normalitate; 
t) monitorizarea situaţiei de protecție civilă- proces de 
supraveghere necesar evaluării sistematice a dinamicii 
parametrilor situaţiei create, cunoaşterii tipului, amplorii şi 
intensităţii evenimentului, evoluţiei şi implicaţiilor sociale 
ale acestuia, precum şi a modului de îndeplinire a măsurilor 
dispuse pentru gestionarea situaţiei de protecție civilă; 
ț) factor de risc - fenomen, proces sau complex de 
împrejurări congruente, în acelaşi timp şi spaţiu, care pot 
determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc; 
u) tipuri de risc - cazuri de forţă majoră determinate de 
incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, 
alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masă, 
prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări, eşuarea 
sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosferă 
ori din cosmos, tornade, avalanşe, eşecul serviciilor de 
utilităţi publice şi alte calamităţi naturale, sinistre grave sau 
evenimente publice de amploare determinate ori favorizate 
de factori de risc specifici; grevele nu pot fi considerate 
tipuri de risc în condiţiile prezentei legi; 
v) gestionarea situaţiilor de protecție civilă - identificarea, 
înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor 
determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor interesaţi, 
avertizarea populaţiei, limitarea, înlăturarea sau 
contracararea factorilor de risc, precum şi a efectelor 
negative şi a impactului produs de evenimentele excepţionale 
respective; 

normelor de tehnică 
legislativă, după lit. s) 
urmează lit. ș) și după 
lit. t) urmează litera ț). 
Este necesară 
renumerotarea 
elementelor numerotării. 
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factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, limitarea, 
înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum 
şi a efectelor negative şi a impactului produs de 
evenimentele excepţionale respective; 
w) intervenţia operativă –acţiunile desfăşurate, în timp 
oportun, de către structurile specializate în scopul 
prevenirii agravării situaţiei de protecție civilă, limitării 
sau înlăturării, după caz, a consecinţelor acesteia. 
 

w) intervenţia operativă – acţiunile desfăşurate, în timp 
oportun, de către structurile specializate în scopul prevenirii 
agravării situaţiei de protecție civilă, limitării sau înlăturării, 
după caz, a consecinţelor acesteia. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

14.   La articolul 8, după litera w), se introduc două noi litere, 
lit. x) și y), cu următorul cuprins: 
x) misiunea - constă în totalitatea activităților pe care 
personalul le desfășoară în structurile de comandă și 
control precum și cele de intervenție la fața locului 
desfășurate în contextul manifestării unei situații de 
protecție civilă; 
y) coordonarea operațională - totalitatea măsurilor 
dispuse și a acțiunilor desfășurate de către factorii de 
decizie premergător și pe timpul gestionării unei situații 
de urgență, în vederea organizării intervenției și utilizării 
capabilităților disponibile într-o concepție unitară, 
pentru atingerea obiectivelor stabilite. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 
 
 
 
 
 
Coordonare operationala 
conform OUG 68/2020 
art. II.2 

15.  Capitolul II 
Organizarea protecției civile 
ART. 9 
(1) Organizarea protecției civile la nivelul autorităților 
publice centrale, unităților administrativ-teritoriale, al 
instituțiilor publice, al operatorilor economici şi al 
organizațiilor neguvernamentale se realizează potrivit 
nevoilor pentru asigurarea și implementarea măsurilor 
de protecție civilă la nivel național, județean, local și al 

 
 
 
 
Nemodificat 
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operatorilor economici. 
(2) Protecția civilă cuprinde următoarele componente: 
decizională,de sprijin a deciziei și operațională. 
(3) În dimensionarea structurilor județene, locale și a 
operatorilor economici se vor lua în considerare 
prevederile Planului de Analiză și Acoperire a 
Riscurilor, denumit în continuare PAAR. 
 

 
Nemodificat 
 
(3) În dimensionarea structurilor județene, locale și ale 
operatorilor economici se vor lua în considerare prevederile 
Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, denumit în 
continuare PAAR, elaborat potrivit dispozițiilor art. 28. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități

 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

16.  ART. 10 
(1) Componenta  decizională de nivel strategic a 
Protecției Civile cuprinde: Guvernul României și 
Comitetul Național pentru Situații de Protecție Civilă. 
(2) Atunci când situația o impune, sprijinul decizional 
al primului ministru în domeniul situațiilor de protecție 
civilă poate fi susținut de Comitetul Interministerial 
pentru situații de criză compus din MAI, MApN, MT, 
MM, SGG, MFP, la care pot fi invitați Ministerul 
Public, SRI. 
(3) În funcție de situația de protecție civilă, 
componenta decizională asigură decizia în scopul 
implementării măsurilor și acțiunilor care se impun 
pentru: 
a) gestionarea situațiilor de urgență și/sau a dezastrelor 
premergător, pe timpul sau după producere; 
c) managementul consecințelor acțiunilor asociate 
amenințărilor hibride sau asimetrice; 
d) implementarea acțiunilor stabilite în situații de 
conflict armat. 
 
(4) Componenta de sprijin al deciziei asigură suportul 
decizional în scopul fundamentării deciziei. 
 

Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 
(1) Componenta  decizională de nivel strategic a Protecției 
Civile cuprinde: Guvernul României și Comitetul Național 
pentru Situații de Protecție Civilă, denumit în continuare 
Comitetul Național. 
(2) Atunci când situația o impune, sprijinul decizional al 
prim-ministrului în domeniul situațiilor de protecție civilă 
poate fi susținut de Comitetul Interministerial pentru situații 
de criză compus din Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Apărării Naționale, Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Secretariatul 
General al Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice, la 
care pot fi invitați reprezentanți ai Ministerului Public, 
Serviciului Român de Informații. 
(3) În funcție de situația de protecție civilă, componenta 
decizională asigură decizia în scopul implementării 
măsurilor și acțiunilor care se impun pentru: 
a) gestionarea situațiilor de urgență și/sau a dezastrelor 
premergător, pe timpul sau după producere; 
b) managementul consecințelor acțiunilor asociate 
amenințărilor hibride sau asimetrice; 
c) implementarea acțiunilor stabilite în situații de conflict 
armat. 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La articolul 10, alineatul 
(3), elementele 
numerotării trebuie 
redate a), b) și c). 
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(5) Componenta operațională este asigurată de forțele și 
mijloacele de intervenție și structurile care le asigură 
coordonarea operațională. 
 

 (4) Componenta de sprijin a deciziei asigură analiza 
informațiilor, prelucrarea datelor, evaluarea situației si 
elaborarea propunerilor privind posibilele variante de 
acțiune pe care le supune aprobării persoanelor 
prevăzute la art. 11.  
(5) Componenta operațională este asigurată de forțele și 
mijloacele de intervenție și structurile care le asigură 
coordonarea operațională. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Alineatul (4) trebuie 
reformulat întrucât în 
actuala reglementare nu 
este suficient de clar.  
 

17.  ART. 11 
Decizia în domeniul situațiilor de protecție civilă 
aparține: 

a) Primului Ministru, în calitate de șef al 
protecției civile în România; 

b) Ministrului Afacerilor Interne, în calitate de 
președinte al Comitetului Național pentru Situații de 
Protecție Civilă; 

c) Miniștrii și conducători ai instituțiilor 
publice centrale în calitate de președinți ai Comitetelor 
pentru Situații de Protecție Civilă; 

d) Prefecții în calitate de președinți ai 
Comitetelor pentru Situații de Protecție Civilă 
organizate la nivelul județenelor/Municipiul București; 

e) Primarii, în calitate de președinți ai 
Comitetelor pentru Situații de Protecție Civilă 
organizate la nivelul localităților/sectoarelor 
municipiului București; 

f) Conducătorii operatorilor economici în 
calitate de președinți ai celulelor de protecție civilă; 

g) Comandantul acțiunii și comandantul 
intervenției; 
 

Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Decizia în domeniul situațiilor de protecție civilă aparține: 
a) prim-ministrului, în calitate de șef al protecției civile în 
România sau, după caz, vicepeședintelului care prezidează 
ședința Comitetului Național; 
b) miniștrilor și conducătorilor instituțiilor publice centrale 
în calitate de președinți ai Comitetelor pentru Situații de 
Protecție Civilă; 
c) prefecților în calitate de președinți ai Comitetelor pentru 
Situații de Protecție Civilă organizate la nivelul 
județelor/Municipiul București; 
d) primarilor, în calitate de președinți ai Comitetelor pentru 
Situații de Protecție Civilă organizate la nivelul 
localităților/sectoarelor municipiului București; 
e) conducătorilor operatorilor economici în calitate de 
președinți ai celulelor de protecție civilă; 
f) comandantului acțiunii și comandantului intervenției. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică.  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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18.  ART. 12 
Structurile de sprijin al deciziei în domeniul situațiilor 
de protecție civilă sunt: 

a) departamentul pentru Situații de Protecție 
Civilă; 

b) IGSU; 
c) Comitetul Național pentru Situații de 

Protecție Civilă; 
d) comitete pentru situații de protecție civilă 

organizate la nivelul ministerelor/instituțiilor publice 
centrale, județene și locale; 

e) consiliile judeţene, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale 
municipiilor, oraşelorşi comunelor şi consiliile locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

f) celule de protecție civilă la nivelul 
instituțiilor și operatorilor economici; 

g) inspectori de protecție civilă sau personal de 
specialitate în domeniul protecţiei civile. 
 

 
Nemodificat 
 
 

Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea este 
evidențiată în coloana ce 
conține forma inițială a 
proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

19.  ART. 13 
Componenta operațională în domeniul situațiilor de 
protecție civilă este asigurată de: 
a) centre operaționale și operative cu activitate 
temporară sau permanentă; 
b) centre de coordonare și conducere a intervenției; 
c) punct de comandă; 
d) Punctul Operativ Avansat; 
e) structuri specializate de intervenție și de sprijin 
pentru asigurarea răspunsului în situații de protecție 
civilă. 
 

 
 
Nemodificat 
 

Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea este 
evidențiată în coloana ce 
conține forma inițială a 
proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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20.  ART. 14 
(1) Comitetele pentru situații de protecție civilă sunt: 
a) Comitetul Național pentru Situaţii de Protecție 
Civilă; 
b) comitetele ministeriale şi ale altor instituţii publice 
centrale pentru situaţii de protecție civilă; 
c) Comitetul Municipiului Bucureşti pentru situaţii de 
protecție civilă; 
d) comitetele judeţene pentru situaţii de protecție civilă; 
e) comitetele locale pentru situaţii de protecție civilă. 
(2) Comitetele pentru situaţii de protecție civilă sunt 
organisme interinstituţionale de sprijin al deciziei şi se 
întrunesc semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune. 
 

 
Nemodificat 
 
 
 
 

Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea este 
evidențiată în coloana ce 
conține forma inițială a 
proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

21.  ART. 15 
Centre de conducere și coordonare a intervenției sunt: 

a) Centrul Național de Coordonare și 
Conducere a Intervenției; 

b) Centrul Municipiului București-Ilfov de 
Coordonare și Conducere a Intervenției; 

c) centrele Județene de Coordonare și 
Conducere a Intervenției;  
 

 
Centrele de conducere și coordonare a intervenției sunt: 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
a)Nemodificat 
b) Nemodificat 
c) Nemodificat 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea este 
evidențiată în coloana ce 
conține forma inițială a 
proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

22.  ART. 16 
Structurile de intervenție cuprind: 

a) structuri specializate pentru asigurarea 
răspunsului; 

b) forțele de sprijin pentru asigurarea 

Nemodificat 
 
 

 

Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea este 
evidențiată în coloana ce 
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răspunsului; 
 

conține forma inițială a 
proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 

23.  ART. 17 
Structurile specializate pentru asigurarea răspunsului 
sunt constituite în subordineaMinisterului Afacerilor 
Interne, Ministerului Sănătății, Ministerului Mediului, 
Ministerului Transporturilor, Ministerului Economiei, 
respectiv cel al Ministerului Comunicațiilor și Serviciul 
de Telecomunicații Speciale, a altor entități 
organizaționale, destinate să gestioneze întreaga 
problematică din domeniul protecției civile, pe timp de 
pace sau pe timpul stărilor excepționale. 
(2) Structurile specializate pentru asigurarea 
răspunsului sunt organizate în: 
a) servicii de urgență profesioniste din subordinea 
IGSU, organizate ca inspectorate pentru situații de 
urgență și Unitatea Specială de Intervenție în Situații de 
Protecție Civilă(USISPC); 
b) servicii de urgență voluntare organizate la nivelul 
autorităților locale; 
c) servicii de urgență private; 
d) formațiuni specializate de intervenție; 
(2)Forțele de sprijin sunt constituite, potrivit 
competențelor şi atribuțiilor, din structuri aparținând 
celorlalte ministere și instituții publice centrale și 
locale, respectiv organizații neguvernamentale, 
asociații și fundații din domeniu. 
 

Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 
(1) Structurile specializate pentru asigurarea răspunsului sunt 
constituite în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerului Sănătății, Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor, Ministerului Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri,  respectiv al Serviciului de 
Telecomunicații Speciale, a altor entități organizaționale, 
destinate să gestioneze întreaga problematică din domeniul 
protecției civile, pe timp de pace sau pe timpul stărilor 
excepționale. 
(2) Structurile specializate pentru asigurarea răspunsului sunt 
organizate în: 
a) servicii de urgență profesioniste din subordinea IGSU, 
organizate ca inspectorate pentru situații de urgență și Unități 
Specializate de Intervenție în Situații de Protecție Civilă, 
denumite în continuare USISPC; 
b) servicii de urgență voluntare organizate la nivelul 
autorităților administrației publice locale; 
 
(3) Forțele de sprijin pentru asigurarea răspunsului sunt 
constituite, potrivit competențelor şi atribuțiilor, din structuri 
aparținând celorlalte ministere și instituții publice centrale și 
locale, respectiv organizații neguvernamentale, asociații și 
fundații din domeniu. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Este necesară 
numerotarea corectă a 
alineatelor. 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea este 
evidențiată în coloana ce 
conține forma inițială a 
proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
Sintagma „autorități 
publice” trebuie 
înlocuită cu „autorități 
ale administrației 
publice”. (observație 
valabilă pentru întregul 
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proiect). 
24.  Capitolul III 

Managementul protecției civile 
ART. 18 
(1) Activitatea de protecție civilă din România este 
coordonată de primul-ministru, prin ministrul afacerilor 
interne. 
(2) La nivelul instituțiilor publice centrale şi locale, 
precum și la operatori economici, activitatea de 
protecție civilă este asigurată de către conducătorii 
acestora. 
 

 
Nemodificat 
 
(1) Activitatea de protecție civilă din România este 
coordonată de prim-ministru, prin ministrul afacerilor 
interne. 
(2) La nivelul instituțiilor publice centrale şi locale, precum 
și la nivelul operatorilor economici, activitatea de protecție 
civilă este asigurată de către conducătorii acestora. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

25.  ART. 19 
(1) Activitatea de prevenire în domeniul protecţiei 
civile şi/sau de intervenţie operativă se asigură de către 
serviciile de urgenţă, prin structuri specializate, în 
conformitate cu competenţele şi sarcinile stabilite 
potrivit legii. 
(2) Serviciile de urgenţă profesioniste sau voluntare şi 
celelalte structuri specializate pentru intervenţie şi 
acţiune în situaţii de urgenţă, constituite de către 
autorităţile abilitate în condiţiile legii și care cuprind 
personal şi formaţiuni instruite în specialităţi necesare 
protecţiei civile. 
(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi serviciilor de 
urgenţă private, constituite potrivit dispoziţiilor legale. 
(4) Criteriile de performanţă pentru formaţiunile 
prevăzute la alin. (2) şi (3) se elaborează de IGSU şi se 
aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne. 
 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
(2) Serviciile de urgență profesioniste sau voluntare şi 
celelalte structuri specializate pentru intervenție şi acțiune în 
situații de urgență, constituite de către autoritățile abilitate în 
condițiile legii cuprind personal şi formațiuni instruite în 
specialități necesare protecției civile. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

26.  ART. 20 Principalele funcții de sprijin pe care le pot 
îndeplini ministerele, celelalte organe centrale şi unele 

 
Nemodificat 

Pentru claritatea normei 
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organizații neguvernamentale, în prevenirea şi 
gestionarea situațiilor de protecție civilă specifice 
situațiilor de urgență și dezastrelor, se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

 
 
 
La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin. (2) cu următorul cuprins: 
(2) Principalele responsabilități pe care le pot îndeplini 
ministerele, celelalte organe centrale şi unele organizații 
neguvernamentale în situații care vizează implementarea 
măsurilor NATO de răspuns la criză în domeniul 
urgențelor civile, respectiv asigurarea rezilienței 
naționale prin îmbunătățirea modului de implementarea 
a măsurilor de protecție civilă se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 

27.  ART. 21 
La instituirea măsurilor excepționale, precum şi în 
situaţii de conflict armat, structurile existente pe timp 
de pace, ca şi cele care se completează sau se 
înființează la mobilizare, îndeplinesc funcțiile şi 
sarcinile pe linia protecției civile prevăzute de lege. 
 

Nemodificat  

28.  ART. 22 
În cazul iminenței amenințării sau producerii unei 
situații de protecție civilă de tipul situațiilor de urgență, 
dezastrelor sau, după caz, acțiunile asociate 
amenințărilor hibride sau asimetrice, în funcție de 
amploare, intensitate sau de evoluția prognozată, 
comitetele pentru situații de protecție civilă declară, în 
condițiile prevăzute de prezenta lege, starea de alertă 
sau propun instituirea, conform legii, a stării de 
urgență. 

Nemodificat  

29.  ART. 23 Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  
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(1) Starea de alertă se declară pe teritoriul uneia sau al 
mai multor unități administrativ - teritoriale ori la nivel 
național, prin hotărâri emise de comitetele pentru 
situații de protecție civilă competente, în următoarele 
condiții: 

a) la nivelul unei localități, de către 
comitetul local pentru situații de protecție civilă, 
cu acordul prefectului; 

b) la nivelul mai multor localități sau la 
nivelul unui județ, de către comitetul județean 
pentru situații de protecție civilă, la propunerea 
prefectului, cu acordul ministrului afacerilor 
interne; 

c) la nivelul municipiului 
Bucureştişijudeţului Ilfov, de către Comitetul 
pentru Situaţii de Protecție Civilă Bucureşti-Ilfov, 
cu avizul ministrului afacerilor interne şi cu 
acordul Prim-ministrului Guvernului României; 

d) la nivelul mai multor judeţe sau la nivel 
naţional, de către Comitetul Naţional, la 
propunerea comitetelor ministeriale potrivit 
riscurilor din competență, cu avizul ministrului 
afacerilor interne şi cu acordul Prim-ministrului 
Guvernului României; 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Comitetului 
Național poate declara, prin hotărâre, starea de alertă, la 
orice nivel, la propunerea ministrului afacerilor interne, 
cu acordul Prim-ministrului Guvernului României. 
 
 
 
 

(1) Starea de alertă se declară pe teritoriul uneia sau al mai 
multor unități administrativ - teritoriale ori la nivel național, 
prin hotărâri emise de comitetele pentru situații de protecție 
civilă competente, în următoarele condiții: 
a) la nivelul unei localități, de către comitetul local pentru 
situații de protecție civilă, cu acordul prefectului; 
b) la nivelul mai multor localități sau la nivelul unui județ, 
de către comitetul județean pentru situații de protecție civilă, 
la propunerea prefectului, cu acordul ministrului afacerilor 
interne; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
c) la nivelul municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov, de 
către Comitetul pentru Situaţii de Protecție Civilă Bucureşti-
Ilfov, cu avizul ministrului afacerilor interne şi cu acordul 
prim-ministrului; 
d) la nivelul mai multor judeţe sau la nivel naţional, de către 
Comitetul Naţional, la propunerea comitetelor ministeriale 
potrivit riscurilor din competență, cu avizul ministrului 
afacerilor interne şi cu acordul prim-ministrului; 
(2) În aplicarea alin. (1) lit. a)-d) se analizează cumulativ 
următorii factori de risc: 
a) amploarea situației de urgență, respectiv manifestarea 
generalizată a tipului de risc la nivel local, județean sau 
național; 
b) intensitatea situației de urgență, respectiv viteza de 
evoluție, înregistrată sau prognozată, a fenomenelor 
distructive și gradul de perturbare a stării de 
normalitate;  
c) insuficiența și/sau inadecvarea capabilităților de 
răspuns; 
d) densitatea demografică în zona afectată de tipul de 

Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea este 
evidențiată în coloana ce 
conține forma inițială a 
proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 se modifică si 
numerotarea 
subsecventă alin. (2) 
devine alin. (3) 
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(3) Starea de alertă se poate declara pentru o perioadă 
de cel mult 30 de zile. 
(4) Pe timpul stării de alertă se pot dispune orice măsuri 
care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forță 
majoră. Măsurile trebuie să fie proporționale cu 
situațiile care le-au determinat şi se aplică cu 
respectarea condițiilor şi limitelor prevăzute de lege. 
(5) În funcţie de evoluţia situaţiei de urgență, perioada 
prevăzută la alin. (1) se poate prelungi cu o perioadă de 
până la 30 de zile şi se poate repeta, dacă situaţia o 
impune. 
(6) În cazul înlăturării efectelor situaţiei de urgență 
înainte de expirarea termenului stabilit, încetarea 
aplicării măsurilor se dispune prin hotărâre a 
comitetului pentru situaţii de urgenţă competent. 
(7) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), declararea 
stării de alertă se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, respectiv Monitorul Oficial al 
autorităţii administrativ-teritoriale respective. 
 

risc; 
e) existența și gradul de dezvoltare a infrastructurii 
adecvate gestionării tipului de risc. 
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Comitetul 
Național poate declara, prin hotărâre, starea de alertă, la 
orice nivel, la propunerea ministrului afacerilor interne, 
cu acordul prim-ministrului. 
(4) Starea de alertă se poate declara pentru o perioadă de cel 
mult 30 de zile. 
(5) Pe timpul stării de alertă se pot dispune orice măsuri care 
sunt necesare pentru înlăturarea stării de forță majoră. 
Măsurile trebuie să fie proporționale cu situațiile care le-au 
determinat şi se aplică cu respectarea condițiilor şi limitelor 
prevăzute de lege. 
(6) În funcţie de evoluţia situaţiei de urgență, perioada 
prevăzută la alin. (4) se poate prelungi cu o perioadă de până 
la 30 de zile şi se poate repeta, dacă situaţia o impune. 
(7) În cazul înlăturării efectelor situaţiei de urgență înainte de 
expirarea termenului stabilit, încetarea aplicării măsurilor se 
dispune prin hotărâre a comitetului pentru situaţii de urgenţă 
competent. 
(8) Hotărârea privind declararea stării de alertă în 
condițiile alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, respectiv Monitorul Oficial al autorității 
administrativ-teritoriale respective. 
(9) Hotărârile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate în 
condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ." 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.  ART. 24 
(1) Hotărârea de declarare a stării de alertă cuprinde: 

Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: 
(1) Hotărârea de declarare a stării de alertă cuprinde: 

Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
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a) baza legală; 
b) motivele care au impus declararea stării; 
c) unitățile administrativ-teritoriale pentru care se 
declară; 
d) perioada de aplicare; 
e) măsurile dispuse; 
f) alte prevederi care se consideră a fi necesare. 
(2) Hotărârea de declarare a stării de alertă se aduce 
neîntârziat la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele de 
comunicare în masă, transmisă în mod repetat în 
primele 24 de ore. 
 

a) baza legală; 
b) tipul situației de protecție civilă care impune declararea 
stării de alertă 
c) unitățile administrativ-teritoriale pentru care se declară; 
d) perioada de aplicare; 
e) măsurile dispuse; 
f) alte prevederi care se consideră a fi necesare. 
(2) În corelare cu articolul 1, alineat (1), pentru definirea 
situației care impune declararea stării de alertă se va 
specifica ”situație de protecție civilă determinată de” una 
dintre următoarele: situație de urgență, dezastre, acțiuni 
asociate amenințărilor hibride sau asimetrice sau, după 
caz acțiuni asociate conflictului armat. 
(3) Hotărârea de declarare a stării de alertă se aduce 
neîntârziat la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele de 
comunicare în masă, transmisă în mod repetat în primele 24 
de ore. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități

redate cu literă mică. 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

31.  ART. 25 
(1) Pe durata stării de alertă, autorităţile pot dispune, în 
condiţiile legii, măsuri urgente pentru: 
a) realizarea achizițiilor publice de bunuri şi servicii 
necesare gestionării situației pentru care a fost declarată 
starea de alertă; 
b) restricţionarea/controlul circulaţiei persoanelor şi 
bunurilor în/din zona pentru care a fost declarată starea 
de alertă; 
c) limitarea/închiderea activităţii unor operatori 
economici din zona afectată;   
 
 
 

Articoulul 25 se modifică și va avea urmatorul cuprins: 
(1) Pe durata stării de alertă, autoritățile pot dispune 
măsuri urgente care vizează diminuarea impactului 
tipului de risc, creșterea capacității de răspuns, respectiv 
creșterea rezilienței comunităților, precum și alocări 
bugetare suplimentare sau, după caz, rectificare 
bugetară pentru: 
a) realizarea achizițiilor publice de bunuri şi servicii 
necesare gestionării situației pentru care a fost declarată 
starea de alertă, prin negocierea fără publicare 
prealabilă; 
b) restricţionarea/controlul circulaţiei persoanelor şi 
bunurilor în/din zona pentru care a fost declarată starea 
de alertă, adaptarea programului de lucru în funcție de 

Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea este 
evidențiată în coloana ce 
conține forma inițială a 
proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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d) participarea persoanelor fizice sau juridice în 
sprijinul acţiunilor de intervenţie operativă; 
e) efectuarea de lucrări care pot afecta mediul 
înconjurător şi infrastructura, indiferent de forma de 
proprietate, stabilite de forţele de intervenţie pentru 
limitarea efectelor situaţiei de protecție civilă, cum ar 
fi: excavări, tuneluri, căi de acces, defrişări, diguri, 
degajări, arderi controlate pe terenuri etc.; 
f) demolarea parţială sau totală a unor construcţii, 
instalaţii sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor 
bunuri/mijloace mobile; 
g) inundarea controlată a terenurilor, culturilor, 
plantaţiilor, pădurilor, indiferent de forma de 
proprietate; 
h) evacuarea din zona afectată sau posibil a fi afectată; 
i) acordarea de ajutoare de primă necesitate. 
 
 
 

necesități, precum și interzicerea ieșirii/intrării din/în 
zonele de risc chimic, biologic, nuclear sau radiologic și, 
după caz, în intervalele orare stabilite sau instituirea 
carantinei asupra unor clădiri, localități sau zone 
geografice; 
c) limitarea/închiderea activităţii unor operatori 
economici din zona afectată sau, după caz, restrângerea 
sau interzicerea organizării şi desfășurării unor 
mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor 
tipuri de întruniri, în spatii deschise, precum şi a unor 
întruniri de natura activităților culturale, științifice, 
artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spatii 
închise; 
d) participarea persoanelor fizice sau juridice în sprijinul 
acţiunilor de intervenţie operativă; 
e) efectuarea de lucrări care pot afecta mediul înconjurător şi 
infrastructura, indiferent de forma de proprietate, stabilite de 
forţele de intervenţie pentru limitarea efectelor situaţiei de 
protecție civilă, cum ar fi: excavări, tuneluri, căi de acces, 
defrişări, diguri, degajări, arderi controlate pe terenuri și alte 
asemenea; 
f) demolarea parţială sau totală a unor construcţii, instalaţii 
sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace 
mobile; 
g) inundarea controlată a terenurilor, culturilor, plantaţiilor, 
pădurilor, indiferent de forma de proprietate; 
h) evacuare temporară a persoanelor și bunurilor din 
zona afectată sau posibil a fi afectată sau, după caz, 
măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor 
tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, prin 
adăpostire, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la 
domiciliu 
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(2) La declararea stării de alertă, se activează centrele 
operative cu activitate temporară ale instituțiilor sau 
autorităților administrației publice locale cu 
responsabilități în aplicarea măsurilor stabilite. 
 

i) acordarea de ajutoare de primă necesitate pentru 
persoane și animale afectate sau, după caz, asigurarea 
gratuit/subvenționat a mijloacelor de protecție 
individuală, pentru populație potrivit specificului tipului 
de risc; 
j) restrângerea sau interzicerea circulației rutiere, 
feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul pe 
rutele și, după caz, restrângerea sau interzicerea 
circulației persoanelor în intervalele orare stabilite 
k)închiderea temporară a unor puncte de trecere a 
frontierei de stat; 
l) organizarea activității de adăpostire, cazare, hrănire în 
adăposturi amenajate sau improvizate, restaurante, 
hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele cu respectarea 
măsurilor de igienico-sanitare adaptate tipului de risc; 
m) asigurarea funcționării operatorilor economici care 
asigură prepararea hranei și comercializarea produselor 
alimentare în condiții de protecție sanitară adecvată 
tipului de risc. 
(2) La declararea stării de alertă, se activează centrele 
operative cu activitate temporară ale instituțiilor sau 
autorităților administrației publice locale cu 
responsabilități în aplicarea măsurilor stabilite și se 
dispune adaptarea programului de lucru sau 
permanentizarea activității tuturor serviciilor publice cu 
responsabilități în domeniul situațiilor de protecție civilă. 
(3) În situația în care starea de alertă la nivel național sau 
la nivelul a mai mult de 3 județe durează mai mult de 2 
luni, guvernul poate propune parlamentului rectificarea 
bugetară necesară suplimentării fondului de rezervă și a 
bugetelor instituțiilor publice centrale și locale implicate 
în gestionarea situației de protecție civilă. 
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Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități
32.  ART. 26 

(1) Coordonarea de specialitate a activităților de 
protecție civilă, pentru îndeplinirea obiectivului 
strategic și a celor specifice, se realizează la nivel 
central de Departamentul pentru Situații de Protecție 
Civilă prin IGSU, respectiv ISU, în calitate de structuri 
specializate în domeniul protecției civile. 
(2) Pe timpul stărilor excepționale, coordonarea 
activităților se poate realiza din punctele de comandă 
de protecție civilă care se asigură din timp de pace la 
nivelul autorităților administrației publice centrale şi 
locale. 
(3) Punctele de comandă pot fi de bază și de rezervă și, 
în funcție de situația de protecție civilă, vor fi 
organizate la nivelul IGSU și unităților subordonate, în 
spațiile proprii sau puse la dispoziție de către 
autoritățile locale, respectiv în adăposturi subterane 
special dotate și pregătite.  
(4) Autoritățile publice centrale și județene vor asigura 
spații pentru organizarea și funcționarea punctelor de 
comandă de protecție civilă. 
(5) Autoritățile publice locale pot constitui puncte de 
comandă de protecție civilă pentru conducerea și 
coordonarea structurilor proprii și asigurarea fluxului 
de date și informații în situații de protecție civilă. 
(6) Punctele de comandă de protecție civilă dispuse în 
adăposturi subterane vor fi proiectate, executate, 
echipate, avizate şi autorizate potrivit normelor şi 
instrucțiunilor tehnice elaborate de IGSU şi aprobate 
prin ordin de ministrul afacerilor interne. 
 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
La articolul 26, alineatele (4)-(6) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
(4) Autoritățile administrației publice centrale și județene 
vor asigura spații pentru organizarea și funcționarea 
punctelor de comandă de protecție civilă. 
(5) Autoritățile administrației publice locale pot constitui 
puncte de comandă de protecție civilă pentru conducerea și 
coordonarea structurilor proprii și asigurarea fluxului de date 
și informații în situații de protecție civilă. 
(6) Punctele de comandă de protecție civilă dispuse în 
adăposturi subterane vor fi proiectate, executate, echipate, 
avizate şi autorizate potrivit normelor şi instrucțiunilor 
tehnice elaborate de IGSU şi aprobate prin ordin al 
ministrului afacerilor interne. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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33.  ART. 27 
(1) Sistemul de comunicații, de prelucrare automată şi 
de stocare a datelor se asigură prin mijloace proprii ale 
Ministerului Afacerilor Interne, prin cele din dotarea 
Ministerului pentru Societatea Informaţională, 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ale altor 
componente ale sistemului naţional de apărare şi 
securitate naţională. 
 
 
 
(2) Modalităţile de utilizare a sistemului prevăzut la 
alin. (1) se stabilesc prin protocoale de colaborare. 
 

La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(1) Sistemul de comunicații, de prelucrare automată şi de 
stocare a datelor se asigură prin mijloace proprii ale 
Ministerului Afacerilor Interne, prin cele din dotarea 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi 
ale altor componente ale sistemului naţional de apărare şi 
securitate naţională. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 

 
Ministerul 
Comunicațiilor și 
Societății 
Informaționalea fost 
comasat cu Ministerul 
Transporturilor, 
Infrastructurii și 
Comunicațiilor. 

34.  ART. 28 
(1) Principalele documente de planificare în domeniul 
protecției civile, care trebuie elaborate la nivelul 
autorităților administrației publice centrale și locale, 
precum și operatorilor economici/instituții cu peste 250 
de angajați sunt:  
a) planurile anuale şi de perspectivă destinate prevenirii 
şi gestionării situațiilor de protecție civilă; 
b) instrucțiuni și norme metodologice; 
c) planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor; 
d) planul de protecție civilă, elaborat potrivit 
metodologiei întocmite de IGSU și aprobate prin ordin 
al ministrului afacerilor interne, care cuprinde inclusiv 
implementarea măsurilor NATO de răspuns la criză în 
domeniul urgențelor civile; 
e) planuri de cooperare; 
f) planuri de evacuare; 
g) planuri de pregătire în domeniul protecției civile. 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La articolul 28, alineatul (2) se modifică și va avea 

Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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(2) Pentru gestionarea situațiilor de protecție civilă, 
IGSU și autoritățile competente elaborează proceduri 
care vor fi particularizate până la autoritățile locale 
și operatorii economici. 
 

următorul cuprins: 
(2) Pentru gestionarea situațiilor de protecție civila, IGSU și 
autoritățile competente elaborează proceduri manageriale și 
operaționale. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități

35.  Capitolul IV 
Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale 
 
ART. 29 
Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor 
culturale se realizează printr-un ansamblu de activităţi 
constând în: înştiinţare, avertizare şi alarmare, 
adăpostire, protecţie chimică, biologică, radiologică, 
nucleară şi împotriva substanțelor înalt explozive 
(CBRNe), evacuare, asistență medicală, transporturi 
civile, asigurarea energiei și comunicațiilor în situații 
de protecție civilă, precum şi prin alte măsuri tehnice şi 
organizatorice specifice. 
 

Titlul Capitolului IV se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale și a valorilor 
culturale 
 
Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor 
culturale se realizează printr-un ansamblu de activităţi 
constând în: înştiinţare, avertizare şi alarmare, adăpostire, 
protecţie chimică, biologică, radiologică și nucleară, 
evacuare, asistență medicală, transporturi civile, asigurarea 
energiei și comunicațiilor în situații de protecție civilă, 
precum şi prin alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
Se elimină parantezele 
din text. 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

36.      SECŢIUNEA 1 
Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea 
ART. 30 
(1) Operatorii de telefonie mobilă, Ministerul 
comunicațiilor și societății informaționale, Serviciul de 
Telecomunicații Speciale, Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, IGSU, 
autoritățile locale și celelalte instituții abilitate potrivit 
legii, vor dezvolta sisteme de înștiințare, avertizare și 
alarmare a populației în situații de protecție civilă, 
potrivit cerințelor operaționale identificate de IGSU.  
(2) Înştiinţarea se realizează de IGSU și/sau de ISU, 
după caz, pe baza informaţiilor primite de la structurile 

Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
(1) Operatorii de telefonie mobilă, Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 
Serviciul de Telecomunicații Speciale, Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, IGSU, 
autoritățile administrației locale și celelalte instituții 
abilitate potrivit legii, vor dezvolta sisteme de înștiințare, 
avertizare și alarmare a populației în situații de protecție 
civilă, potrivit cerințelor operaționale identificate de IGSU.  
(2) Înştiinţarea se realizează de IGSU și/sau de ISU, după 
caz, pe baza informaţiilor primite de la structurile care 
monitorizează sursele de risc, de la structuri ale Statului 

 
 
Pentru redarea corectă a 
denumirii ministerului 
(Ministerul 
Comunicațiilor a fost 
comasat cu Ministerul 
Transporturilor) 
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care monitorizează sursele de risc, de la structuri ale 
Statului major al Apărării/Statului Major al Forțelor 
Aeriene/Terestre, inclusiv platforme operaționale ale 
NATO dedicate urgențelor civile, precum și de la 
populaţie. 
(3) Avertizarea populaţiei se realizează de către 
autorităţileadministraţiei publice centrale sau locale, 
după caz, pe baza înștiințărilor și a informațiilor primite 
de la structurile abilitate. 
(4) Avertizarea se realizează prin toate canalele de 
comunicare disponibile, precum și cu sirenele 
electronice, în cazul acestora din urmă fără a afecta 
transmiterea semnalelor de alarmare. Avertizarea 
nemijlocită a cetățenilor în situații de protecție civilă se 
realizează prin Sistemul de avertizare a populației „RO-
ALERT” sau alte sisteme dedicate, care vor fi integrate 
în acesta. 
(5) În cadrul IGSU și al celorlalte structuri MAI, 
respectiv componentele Sistemului Național de 
Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, se 
realizează rețele de cooperare securizate de tipul rețelei 
CRONOS pentru utilizarea aplicațiilor similare 
SharedEarlyWarning. 
(6) Înștiințarea, avertizarea și alarmarea populației se 
va face unitar - soft unic – atât pentru mediile on-line 
cât și cele off-line ( rețele radio și televiziune, rețele de 
telefonie mobilă, internet etc. ) 
 

major al Apărării/Statului Major al Forțelor 
Aeriene/Terestre, inclusiv platforme operaționale ale NATO 
dedicate urgențelor civile, precum și de la populaţie. 
(3) Avertizarea populației se realizează, pe baza înștiințărilor 
și a informațiilor primite de la structurile abilitate, de către 
operatorii economici sursă de risc, autoritățile 
administrației publice centrale sau locale, precum și de 
către DSU, IGSU sau ISU, după caz. 
(4) Avertizarea se realizează prin toate canalele de 
comunicare disponibile, precum și cu sirenele electronice, în 
cazul acestora din urmă fără a afecta transmiterea semnalelor 
de alarmare. Avertizarea nemijlocită a cetățenilor în situații 
de protecție civilă se realizează prin Sistemul de avertizare a 
populației „RO-ALERT” sau alte sisteme dedicate, care vor 
fi integrate în acesta. 
 
(5) În cadrul IGSU și al celorlalte structuri Ministerul 
Afacerilor Interne, respectiv componentele Sistemului 
Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, 
se realizează rețele de cooperare securizate de tipul rețelei 
CRONOS pentru utilizarea aplicațiilor similare de 
avertizare rapidă și timpurie. 
(6) Înștiințarea, avertizarea și alarmarea populației se va face 
unitar - soft unic - atât pentru mediile on-line cât și cele off-
line precum rețele radio și televiziune, rețele de telefonie 
mobilă, internet și altele asemenea. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

37.  ART. 31 
(1) Alarmarea populaţiei se realizează de autorităţile 
administraţiei publice centrale sau locale şi operatorii 
economici sursă de risc, prin mijloace dedicate, 

 
Nemodificat 
 
 

 
 
 
 



34 
 

Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

utilizând semnale prestabilite. 
(2) În caz de iminență a producerii sau producerea 
atacurilor din aer/terestre, precum și a situațiilor de 
urgență/dezastre, ISU, respectiv IGSU, realizează 
acționarea tuturor echipamentelor de alarmare publică 
centralizate în sistemul național de înștiințare-alarmare. 
 
 
(3) Dispeceratul Centrului Operațional Național al 
IGSU este punct național de contact în relația cu Statul 
Major al Apărării, respectiv cu NATO în situații 
determinate de atac aerian asupra teritoriului național. 
(4) În cazul unui atac iminent, inclusiv cu mijloace 
aeriene, mesajele de alarmă sunt primite de către 
Dispeceratul Centrului Operațional Național al IGSU, 
astfel: 
a) pe baza înștiințărilor Statului Major al Apărăriiși 
structurilor specializate din cadrul categoriilor de forțe 
armate, conform planurilor de cooperare întocmite în 
acest sens; 
b) direct de la NATO prin mijloacele special dedicate; 
(5) În situația în care nu s-a declarat starea de război, 
dacă în maxim 3 minute de la primirea informației, nu 
se obține acordul verbal al ministrului afacerilor 
interne, Dispeceratul Centrului Operațional Național al 
IGSU va pune imediat în aplicare procedura de 
transmitere a mesajelor de alarmare. 
 

La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(2) În caz de iminență a producerii sau producerea atacurilor 
din aer/terestre, precum și a situațiilor de urgență/dezastre, 
ISU, respectiv IGSU, realizează acționarea totală sau 
parțială a echipamentelor de alarmare publică centralizate în 
sistemul național de înștiințare-alarmare. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
Pentru mai multă 
precizie și claritate. 

38.  ART. 32 
(1) Mijloacele de avertizare și alarmare specifice se 
instalează în locurile stabilite de către autorităţile 
administraţiei publice judeţene/Municipiului București 

Nemodificat  
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şi locale, cu acordul IGSU sau al ISU, după caz. 
(2) Instalarea mijloacelor care compun sistemul 
național de alarmare a populaţiei, precum şi 
organizarea şi asigurarea activităţilor de înştiinţare, 
avertizare şi alarmare se stabilesc prin Norme tehnice 
elaborate de IGSU şi aprobate prin ordin al ministrului 
afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
(3) Procedura privind emiterea acordului pentru 
documentația tehnică referitoare la realizarea, 
completarea și modernizarea sistemului de avertizare – 
alarmare a populaţiei se elaborează prin ordin al 
inspectorului general al IGSU şi se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(4) Mesajele de avertizare se transmit obligatoriu, cu 
prioritate şi gratuit, prin toate sistemele de 
telecomunicaţii, posturile şi reţelele de radio şi de 
televiziune, inclusiv prin satelit, cablu și on-line, care 
operează pe teritoriul României, conform protocoalelor 
încheiate în acest sens. 
 

39.  ART. 33 
La declararea stărilor excepţionale, acţionarea 
centralizată a echipamentelor de alarmare publică se 
execută de către IGSU şi/sau ISU, după caz. 
 

Nemodificat  

40.  ART. 34 
(1) Pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei, 
autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale 
realizează, din timp de normalitate, sisteme şi mijloace 
de avertizare şi alarmare care să asigure audibilitatea 
optimă a semnalului în intravilanul localităților/ 

Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins: 
(1) Pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei, autorităţile 
administraţiei publice judeţene şi locale realizează, din timp 
de normalitate, sisteme şi mijloace de avertizare şi alarmare 
care să asigure audibilitatea optimă a semnalului în 
intravilanul localităților/ Municipiului București. 
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Municipiului București. 
(2) Conducătorii instituţiilor publice şi managerii 
operatorilor economici sursă de risc, indiferent de 
forma de proprietate, asigură sisteme de avertizare şi 
alarmare a personalului propriu şi a populaţiei din 
arealul de impact, după caz. 
(3) Entitățile conduse de persoanele specificate la alin. 
(2) prevăd anual, în bugetul propriu, fonduri pentru 
întreţinerea, modernizarea şi completarea mijloacelor 
de avertizare-alarmare. 
(4) Operatorii economici sursă de risc, care au 
obligativitatea avertizării şi alarmării populaţiei, vor 
asigura echipamente pentru comanda/acţionarea 
mijloacelor de alarmare şi din centrele 
operaţionalejudeţene/Bucureşti-Ilfov. 
 

(2) Conducătorii instituţiilor publice şi managerii 
operatorilor economici sursă de risc, indiferent de forma de 
proprietate, asigură sisteme de avertizare şi alarmare a 
personalului propriu şi a populaţiei din arealul de impact, 
după caz. 
(3) Realizarea sistemului de înștiințare și alarmare stabilit 
prin studiile de audibilitate se execută în termen de maxim 3 
ani de la avizarea documentației. 
(4) Entitățile conduse de persoanele prevăzute la alin. (2) 
prevăd anual, în bugetul propriu, fonduri pentru întreținerea, 
modernizarea şi completarea mijloacelor de avertizare-
alarmare. 
(5) Operatorii economici sursă de risc, care au obligativitatea 
avertizării şi alarmării populației, vor asigura echipamente 
pentru comanda/acționarea mijloacelor de alarmare şi din 
centrele operaționale județene/Bucureşti-Ilfov 
(6) Echipamentele de înștiințare, avertizare și alarmare vor 
asigura interconectarea cu sistemul național integrat de 
înștiințare, avertizare și alarmare a populației precum și cu 
sistemul național de avertizare în situații de urgență ”RO-
ALERT” folosind protocoale și medii de comunicații 
stabilite de IGSU și STS. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități

 
 
 
 
 
 
 
 
Alin. (4) Amendament 
de tehnică legislativă. 
 
 
 
 

41.  ART. 35 
(1) Acţionarea locală a mijloacelor de avertizare-
alarmare în cazul producerii unor situaţii de protecție 
civilă, se execută numai cu aprobarea primarului 
localităţii/Municipiului București, a conducătorului 
instituţiei publice sau a operatorului economic implicat, 
după caz, ori a împuterniciţilor acestora. 
(2) Mijloacele de avertizare-alarmare centralizate pot fi 
acţionate şi de către ISU sau IGSU, în cazul iminenţei 

Nemodificat  
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producerii unor situaţii de protecție civilă, fără 
aprobarea persoanelor prevăzute la alin. (1). 
(3) Starea tehnică a sistemului de înştiinţare, avertizare 
şi alarmare la localităţi, instituţii publice şi operatori 
economici se monitorizează permanent de către 
deținători, care vor asigura și menținerea acestuia în 
stare operativă. 
(4) Funcționarea sistemului de înștiințare, avertizare și 
alarmare de la localităţi, instituţii publice şi operatori 
economici se verifică periodic prin executarea de 
antrenamente şi exerciţii de alarmare publică. Cu 
ocazia exercițiilor de alarmare publică se verifică și 
audibilitatea semnalelor de alarmare. 
(5) Folosirea mijloacelor tehnice de avertizare-alarmare 
cu încălcarea prevederilor legale şi a normelor tehnice 
este interzisă. 
 

42.  ART.36 
Periodic, pe baza planurilor și a programelor de 
pregătire și cu aprobarea inspectorului șef al ISU, sau, 
după caz, a inspectorului general al IGSU, se execută 
exerciții de alarmare publică.  
 

Nemodificat  

43.  SECŢIUNEA a 2-a 
Adăpostirea 
ART. 37 
(1) Pentru protecţia populaţiei de efectele atacurilor 
inamicului sau ale unor situații de protecție civilă se 
realizează sistemul naţional de adăpostire, care 
cuprinde: adăposturi pentru puncte de comandă 
destinate conducerii acțiunilor de protecţie civilă, 
adăposturi publice de protecţie civilă aflate în 

 
 
 
Nemodificat 
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administrarea consiliilor locale şi fondul privat de 
adăpostire realizat de operatorii economici şi 
proprietarii de imobile. 
(2) Autorităţile administraţiei publice, instituţiile 
publice, operatorii economici şi proprietarii de imobile 
au obligaţia să prevadă în planurile de investiţiişi să 
realizeze, conform Normelor tehnice specifice, 
adăposturi publice și private de protecţie civilă, precum 
și adăposturi pentru funcționarea punctelor de comandă 
de protecție civilă, după caz. 
(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 
şi serviciile de urgenţă de la toate nivelurile de 
competenţă vor identifica şi vor stabili posibilităţile de 
utilizare pentru adăpostire a unor galerii de mină, 
tuneluri, peşteri, grote etc. existente în apropierea 
zonelor dens populate, precum și zonele adecvate 
pentru amenajare de tabere de sinistraţi, evacuaţi sau 
refugiaţi. 
 
 
 
(4) Categoriile de construcţii la care este obligatorie 
realizarea de adăposturi de protecţie civilă, precum şi 
de adăposturi destinate amenajării punctelor de 
comandă de protecție civilă se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor 
Interne. 
(5) Adăposturile publice de protecţie civilă prevăzute în 
documentaţiile tehnice ale investiţiilor se avizează 
tehnic, premergător eliberării autorizaţiilor de 
construire, de către serviciile de urgenţă profesioniste, 
potrivit metodologiei elaborate de IGSU, aprobată de 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
La articolul 37, alineatul (3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi 
serviciile de urgenţă de la toate nivelurile de competenţă vor 
identifica şi vor stabili posibilitățile de utilizare pentru 
adăpostire a unor galerii de mină, tuneluri, peşteri, grote și 
alte asemenea existente în apropierea zonelor dens populate, 
precum și zonele adecvate pentru amenajare de tabere de 
sinistraţi, evacuaţi sau refugiați. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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ministrul afacerilor interne şi publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 

 
 
 

44.  (6) În timp de pace adăposturile de protecţie civilă, cu 
excepţia celor  amenajate pentru funcționarea punctelor 
de comandă de protecție civilă, pot fi date în folosință, 
cu respectarea normelor tehnice, cu obligaţia de a fi 
eliberate în situaţii de protecție civilă în maximum 24 
de ore. 
(7) Adăposturile publice de protecţie civilă se 
inspectează periodic de către personalul de specialitate 
al serviciilor de urgență profesioniste, autoritățile 
locale; deținătorii şi utilizatorii acestor adăposturi sunt 
obligaţi să îndeplinească normele şi măsurile stabilite 
pentru menţinerea adăposturilor şi a instalaţiilor 
utilitare ale acestora în stare de funcţionare. 
(8) IGSU va deservi cu personal propriu adăposturile 
destinate punctelor de comandă de protecție civilă 
existente la unele instituții publice centrale, cu 
aprobarea ministrului afacerilor interne. 
(9) Construirea adăposturilor de protecție civilă şi 
amenajarea altor spaţii de adăpostire cuprinse în 
planurile de mobilizare se realizează la punerea în 
aplicare a planurilor respective. 
(10) Autoritățile competente și deținătorii vor stabili și 
realiza măsuri adecvate de protecție prin adăpostire a 
animalelor, valorilor culturale și de patrimoniu, față de 
efectele situațiilor de protecție civilă. 
 

La articolul 37, alineatele (6)-(10) se elimină. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
Având în vedere că o 
Secțiune trebuie să 
cuprindă cel puțin două 
articole, alin. (6)-(10) 
ale art. 37 vor fi 
prevăzute în articolul 
38. Pe cale de 
consecință, articolele 
subsecvente se vor 
renumerota. 
 

45.   Art. 38 
 (1) În timp de pace adăposturile de protecție civilă, cu 
excepția celor  amenajate pentru funcționarea punctelor de 

 



40 
 

Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

comandă de protecție civilă, pot fi date în folosință de către 
administratorii acestora, cu respectarea normelor tehnice, 
având obligația de a înștiința serviciile de urgență 
profesioniste în termen de 5 zile și de a fi eliberate în situații 
de protecție civilă în maximum 24 de ore. 
(2) Adăposturile publice de protecţie civilă se inspectează 
periodic de către personalul de specialitate al serviciilor de 
urgență profesioniste, autoritățile locale; deținătorii şi 
utilizatorii acestor adăposturi sunt obligaţi să îndeplinească 
normele şi măsurile stabilite pentru menţinerea adăposturilor 
şi a instalaţiilor utilitare ale acestora în stare de funcţionare. 
(3) IGSU va deservi cu personal propriu, potrivit statelor de 
organizare aprobate prin ordin al ministrului afacerilor 
interne,  adăposturile destinate punctelor de comandă de 
protecție civilă existente la unele instituții publice centrale, și 
la nivelul adăposturilor destinate punctelor de comandă  
județene. 
(4) Construirea adăposturilor de protecție civilă şi 
amenajarea altor spaţii de adăpostire cuprinse în planurile de 
mobilizare se realizează la punerea în aplicare a planurilor 
respective. 
(5) Autoritățile competente și deținătorii vor stabili și realiza 
măsuri adecvate de protecție prin adăpostire a animalelor, 
valorilor culturale și de patrimoniu, față de efectele situațiilor 
de protecție civilă. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități

46.  SECŢIUNEA a 3-a 
Asanarea teritoriului de muniţia rămasă 
neexplodată 
ART. 38 
(1) Asanarea terenului şi neutralizarea muniţiei rămase 
neexplodate din timpul conflictelor armate se execută 

Art. 39  
 
La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(1) Asanarea terenului şi neutralizarea muniţiei rămase 
neexplodate din timpul conflictelor armate se execută de 

Art. 38 devine art. 39 
prin renumerotare. 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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de către subunităţi specializate şispecialişti 
pirotehnicieni din Unitatea Specială de Intervenție în 
Situații de Protecție Civilă (USISPC) și/sau serviciile 
deurgenţă profesioniste din subordinea IGSU, potrivit 
instrucţiunilorşi normelor tehnice elaborate de IGSU şi 
aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne. 
(2) Formaţiunile de intervenţie pirotehnice din cadrul 
USISPC și ISU execută gratuit acţiuni de distrugere, cu 
ajutorul explozivilor, a podurilor de gheață, zăpoarelor, 
stâncilor, precum și a altor obstacole care pun în pericol 
localităţile sau siguranţacetăţeanului. 
 

către subunităţi specializate şi specialişti pirotehnicieni din 
USISPC, și/sau serviciile de urgenţă profesioniste din 
subordinea IGSU, potrivit instrucţiunilor şi normelor tehnice 
elaborate de IGSU şi aprobate prin ordin al ministrului 
afacerilor interne. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

47.  ART. 39 
(1) Muniţiile se distrug în poligoane ale Ministerului 
Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale 
sau pe terenuri puse la dispoziţie de 
autorităţileadministraţiei publice locale. Terenurile 
stabilite pentru distrugerea muniţiei se amenajează 
potrivit instrucţiunilorşi normelor tehnice specifice, 
elaborate de IGSU și aprobate prin ordin de ministru. 
 
 
 
(2) Autorităţileadministraţiei publice locale sau, după 
caz, instituţiile publice şi operatorii economici asigură 
subunităţii de intervenţie, care execută asanarea 
pirotehnică sau distrugerea cu ajutorul explozivilor a 
podurilor de gheață, zăpoarelor, stâncilor, precum și a 
altor obstacole care pot genera o situație de 
urgență/dezastru, accesul în teren şi, gratuit, mâna de 
lucru auxiliară, mijloace de transport şi carburantul 
aferent, materialele, asistenţa sanitară, precum şi 

ART. 40 
La articolul 40, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
(1) Muniţiile se distrug în poligoane ale Ministerului 
Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale sau pe 
terenuri puse la dispoziţie de autorităţileadministraţiei 
publice locale. Terenurile stabilite pentru distrugerea 
muniţiei se amenajează potrivit instrucțiunilor și normelor 
tehnice specifice, elaborate de IGSU și aprobate prin ordin 
al ministrului afacerilor interne. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 39 devine art. 40 
prin renumerotare. 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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cazarea şi hrănirea efectivelor necesare acestor lucrări. 
(3) Delimitarea şi interzicerea accesului în zonele unde 
s-au descoperit muniţii neexplodate, până la ridicarea 
acestora de către specialiştii pirotehnicieni din cadrul 
IGSU sau structurile subordonate acestuia, se asigură 
de către echipaje/echipe de poliţie sau jandarmerie, 
după caz. 
(4) Transporturile de muniție neexplodată, în vederea 
distrugerii, vor fi însoţite, de la depozit la locul de 
distrugere, de un antemergător al poliţiei rutiere şi de o 
ambulanţă. Paza și măsurile de ordine publică pe 
timpul efectuării lucrărilor de asanare sau distrugere în 
diverse medii se vor asigura de către poliție sau 
jandarmerie, după caz. 
(5) Distrugerile cu ajutorul explozivilor a podurilor de 
gheață, zăpoarelor, stâncilor, precum și a altor 
obstacole care pun în pericol localităţile sau 
siguranţacetăţeanului se execută la solicitarea 
comitetelor locale/județene/Municipiului București 
pentru situaţii de protecție civilă, cu aprobarea 
inspectorului general al IGSU. 
 

 
Nemodificat 
 
 
 
(4) Transporturile de muniție neexplodată, în vederea 
distrugerii, vor fi însoţite, de la depozit la locul de 
distrugere, de un antemergător al poliţiei rutiere. Paza și 
măsurile de ordine publică pe timpul efectuării lucrărilor 
de asanare sau distrugere în diverse medii se vor asigura 
de către poliție sau jandarmerie, după caz. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
 
Nemodificat 

 
 
 
 

48.  ART. 40 
(1) Persoanele fizice şi juridice care iau cunoştinţă de 
existenţa muniţiilor neexplodate au obligaţia să anunţe 
de îndată ISU, prin Sistemul național unic pentru 
apeluri de urgență „112” sau orice alte mijloace, 
precum și organul de poliţie sau primarul, după caz. 
(2) Se interzice persoanelor fizice neautorizate să 
ridice, să manipuleze ori să utilizeze muniţia 
neexplodată. 
 

Art. 41 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 

Art. 40 devine art. 41 
prin renumerotare. 
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49.  ART. 41 
Materialele explozive şi mijloacele de aprindere 
necesare pentru distrugerea muniţiei rămase 
neexplodate din timpul conflictelor armate, precum și 
pentru lucrările de distrugeri ce se execută pentru 
înlăturarea unor stări de pericol, se asigură de către 
IGSU și unitățile subordonate. 
 

Art. 42 
Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Mijloacele de inițiere și explozivi necesare pentru 
distrugerea muniţiei rămase neexplodate din timpul 
conflictelor armate, precum și pentru lucrările de distrugeri 
ce se execută pentru înlăturarea unor stări de pericol, se 
asigură de către IGSU și unitățile subordonate. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Art. 41 devine art. 42 
prin renumerotare. 
 
 

50.  SECŢIUNEA a 4-a 
Protecţia chimică, biologică, radiologică, nucleară 
(CBRN) 
ART. 42 
(1) Protecţia CBRN a populaţiei se realizează prin 
mijloace de protecţie individuală, colectivă sau prin alte 
măsuri tehnice şi organizatorice specifice, cu prioritate 
în zonele de risc. 
 
 
 
 
(2) Instituţiile publice şi operatorii economici care 
produc, transportă, depozitează sau manipulează 
substanţe periculoase în cantităţi care pot pune în 
pericol viaţaşi sănătatea cetăţenilorîși constituie 
structuri de intervenție care vor executa controlul 
contaminării radioactive, chimice și biologice a 
materiilor prime și produselor finite și vor executa 
decontaminarea proprie a personalului, tehnicii, 
terenului și utilajelor. 
 

Titlul Secțiunii a 4-a se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
Protecţia chimică, biologică, radiologică, nucleară  
 
La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Art. 43 
(1) Protecția chimică, biologică, radiologică sau nucleară 
a populației se realizează prin mijloace de protecție 
individuală, colectivă sau prin alte măsuri tehnice şi 
organizatorice specifice, cu prioritate în zonele de risc. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
Art. 42 devine art. 43 
prin renumerotare. 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 

51.  ART. 43 
Mijloacele de protecţie individuală a cetăţenilor se 

Art. 44 
Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 43 devine art. 44 
prin renumerotare. 
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asigurăprin grija comitetelor pentru situații de protecție 
civilă constituite la nivelul județului/municipiului 
București, sectoarelor Municipiului București, 
municipiilor, orașelor și comunelor, contracost sau cu 
titlu gratuit, potrivit criteriilor elaborate de IGSU şi 
aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
 

(1) Mijloacele de protecţie individuală a cetăţenilor se 
asigură prin grija comitetelor pentru situații de protecție 
civilă constituite la nivelul județului/municipiului București, 
sectoarelor Municipiului București, municipiilor, orașelor și 
comunelor, contracost sau cu titlu gratuit, potrivit criteriilor 
elaborate de IGSU şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
(2) Mijloacele de protecție a căilor respiratorii pot fi 
confecționate de către populație sau, după caz, operatori 
economici, acestea fiind denumite măști de protecție 
improvizate. 
(3) Adaptat situației operative concrete, măștile de protecție 
a căilor respiratorii improvizate se confecționează și 
întrebuințează potrivit precizărilor Ministerului Sănătății și 
IGSU. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități

 
 
 
 
 
 

52.  ART. 44 
(1) Cercetarea CBRN și decontaminarea se realizează 
de către USISPC, serviciile de urgență profesioniste, 
unități/subunități militare specializate, instituții civile 
cu competențe în domeniu, operatori economici sau 
structuri private atestate. 
(2) Cercetarea CBRN se execută în scopul identificării 
surselor potențiale de risc CBRN, zonelor/raioanelor 
contaminate, avertizării structurilor  de intervenție şi a 
populației despre pericolul contaminării. 
(3) Cercetarea CBRN se poate executa cu mijloace 
aeriene, terestre, navale, mijloace de detecție, în scopul 
identificării prezenței substanțelor de natură CBRN și 
stabilirii măsurilor de protecție. 
(4) Determinarea contaminării probabile cu substanțe 
CBRN se poate executa prin sisteme de analiză și 
prognoză. 

Art. 45 
Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins: 
(1) Monitorizarea și detecția chimică, biologică, 
radiologică sau nucleară și decontaminarea se realizează de 
către USISPC, serviciile de urgență profesioniste, 
unități/subunități militare specializate, structuri ale 
Ministerului Sănătății, instituții civile cu competențe în 
domeniu, operatori economici sau structuri private atestate 
(2) Monitorizarea și detecția chimică, biologică, 
radiologică sau nucleară se execută în scopul identificării 
surselor potențiale de risc chimic, biologic, radiologic sau 
nuclear, zonelor/raioanelor, precum și a personalului și 
populației contaminate, avertizării structurilor  de 
intervenție şi a populației despre pericolul contaminării. 
(3) Monitorizarea și detecțiachimică, biologică, 
radiologică sau nucleară se poate executa cu mijloace 
aeriene, terestre, navale, mijloace de detecție, în scopul 

Art. 44 devine art. 45 
prin renumerotare. 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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(5) Nivelul de contaminare CBRN determinat prin 
sisteme de analiză și prognoză se validează prin misiuni 
de cercetare și prelevare probe în teren. 
(6) La nivel național, analiza și validarea informațiilor 
privind contaminarea radiologică și chimică ca urmare 
a producerii dezastrelor sau incidentelor CBRN se 
asigură de către IGSU prin Sistemul de Avertizare şi 
Raportare CBRN, care asigură și schimbul de date și 
informații cu celelalte componente ale Sistemului 
Național de Apărare. 
 

identificării prezenței substanțelor de natură chimică, 
biologică, radiologică sau nucleară și stabilirii măsurilor de 
protecție. 
(4) Determinarea contaminării probabile cu substanțe 
chimice, biologice, radiologice sau nucleare se poate 
executa prin sisteme de analiză și prognoză. 
(5) Nivelul de contaminare chimic, biologic, radiologic sau 
nuclear determinat prin sisteme de analiză și prognoză se 
validează prin misiuni de cercetare și prelevare de probe în 
teren. 
(6) La nivel național, centralizarea datelor informațiilor 
privind contaminarea radiologică și chimică ca urmare a 
producerii dezastrelor sau incidentelor chimice, biologice, 
radiologice sau nucleare se asigură de către IGSU, care 
asigură și schimbul de date și informații cu celelalte 
componente ale Sistemului Național de Apărare. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 

53.  ART. 45 
(1) Decontaminarea se realizează prin operațiuni şi 
tehnici speciale efectuate de către serviciile de urgență 
profesioniste, unele unități militare şi agenți economici, 
potrivit normelor tehnice elaborate de ministerele de 
profil şi avizate de Inspectoratul General pentru Situații 
de Urgență. Normele de decontaminare vor fi elaborate 
în termen de 120 de zile de la data publicării prezentei 
legi în Monitorul Oficial, Partea I, și aprobateprin ordin 
al ministrului afacerilor  interne. 
(2) În situația participării populației la activități de 
decontaminare, autoritățile publice centrale/locale sau 
operatorul economic care a produs contaminarea vor 
pune la dispoziție, în mod obligatoriu și cu titlu gratuit, 
echipamentele și mijloacele de protecție necesare 

Art. 46 
Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins: 
(1) Decontaminarea se realizează prin operațiuni şi tehnici 
speciale efectuate de către serviciile de urgență profesioniste, 
USISPC, unele unități militare şi operatori economici, 
potrivit normelor tehnice elaborate de ministerele de profil şi 
avizate de IGSU. Normele de decontaminare vor fi elaborate 
în termen de 120 de zile de la data publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, și aprobate prin 
ordin al ministrului afacerilor  interne. 
(2) În situația participării populației la activități de 
decontaminare, autoritățile publice centrale/locale sau 
operatorul economic care a produs contaminarea vor pune la 
dispoziție, în mod obligatoriu și cu titlu gratuit, 
echipamentele și mijloacele de protecție necesare pentru 

Art. 45 devine art. 46 
prin renumerotare. 
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pentru desfășurarea în condiții de deplină securitate a 
acestora. 
(3) Pentru efectuarea acțiunilor de decontaminare sau 
incinerare în caz de risc biologic, intervenția 
specializată se execută de către structurile abilitate din 
cadrul Ministerului Sănătății, Ministerului Mediului, 
Ministerului Transporturilor și Autoritatea Națională 
Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu 
sprijinul celorlalte ministere/instituții publice centrale, 
autorităților locale și operatorilor economici care au 
determinat contaminarea. 
 

desfășurarea în condiții de deplină securitate a acestora. 
(3) Pentru efectuarea acțiunilor de decontaminare sau 
incinerare în caz de risc biologic, intervenția specializată se 
execută de către structurile abilitate din cadrul Ministerului 
Sănătății, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor și Autoritatea Națională Sanitară-Veterinară 
și pentru Siguranța Alimentelor, cu sprijinul celorlalte 
ministere/instituții publice centrale, autorităților 
administrației publice locale și operatorilor economici care 
au determinat contaminarea. 
(4) Autoritățile administrației publice locale au obligația 
de a asigura misiuni de sprijin a decontaminării 
radiologice, chimice sau biologice cu substanțe de 
curățare sau, după caz, cu cele care previn limitarea 
bolilor transmisibile de la animale, rozătoare și insecte la 
oameni sau, după caz, decontaminarea/dezinfectarea cu 
substanțe biocide. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități

 
 
 
Pentru redarea corectă a 
denumirii ministerelor. 
 
 
 
 
 
 
 

54.  ART. 46 
(1) Depoluarea constă în aplicarea de măsuri specifice 
pentru identificarea şi eliminarea surselor poluante, 
limitarea, îndepărtarea sau neutralizarea agenţilor 
poluatori ai apei, aerului şi terenului. 
(2) Măsurile de depoluare sunt însoţite, după caz, de 
evacuarea persoanelor şi a animalelor din mediul poluat 
sau de interzicerea ori restricționarea utilizării sau 
consumului de apă, alimente și furaje contaminate. 
(3) Se interzice comercializarea şi consumul apei şi 
alimentelor contaminate, respectiv utilizarea bunurilor 
contaminate. 
(4) Operatorii economici şiinstituţiile publice au 

Art. 47 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat

Art. 46 devine art. 47 
prin renumerotare. 
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obligaţia să avertizeze imediat populaţia asupra 
riscurilor de poluare şi contaminare a zonelor limitrofe 
unităţilor respective şi să intervină cu forţele şi 
mijloacele de care dispun pentru protecţia populaţiei şi 
înlăturarea efectelor poluării. 
(5) Structurile specializate ale Ministerului Mediului, 
Ministerului Economiei, altor instituții, potrivit 
domeniului de activitate, prin structurile teritoriale și 
operatorii economici de profil, asigură achiziționarea 
de echipamente de intervenție și materiale consumabile 
specifice acțiunilor de depoluare. 
 

 
 
 
 
La articolul 47, alineatul (5) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(5) Structurile specializate ale Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor, Ministerului Economiei, Energiei și Mediului 
de Afaceri, altor instituții, potrivit domeniului de activitate, 
prin structurile teritoriale și operatorii economici de profil, 
asigură achiziționarea de echipamente de intervenție și 
materiale consumabile specifice acțiunilor de depoluare. 
 
După alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) 
și (7) cu următorul cuprins: 
(6) Transportul și eliminarea deșeurilor se realizează de 
către operatorul economic poluator iar atunci când nu se 
cunoaște poluatorul sau este vorba despre populație, pe 
baza contractelor de transport, depozitare și eliminare 
deșeuri  încheiate între autoritățile locale și acești 
operatori specializați. 
(7) În situația în care ISU sau altă structură din 
subordinea autorităților locale dispun de capabilități de 
transport și mijloace de protecție adecvată a 
personalului, acestea vor presta gratuit serviciul de 
transport către firma autorizată în scopul depozitării și 
eliminării deșeurilor, potrivit contactelor în vigoare. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități

 
 
 
 
 
 
 
Pentru redarea corectă a 
denumirii ministerelor. 
 
 
 
 
 
 

55.  SECŢIUNEA a 5-a 
Evacuarea 
ART. 47 
(1) Evacuarea se execută pe baza planurilor întocmite 

Art. 48  
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat

Art. 47 devine art. 48 
prin renumerotare. 
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în acest scop, conform normelor aprobate prin ordin al 
ministrului afacerilor interne. 
(2) În situații de protecție civilă, evacuarea se execută 
pe teritoriul județului/Municipiului București/sector al 
Municipiului București, localității afectate sau posibil a 
fi afectate ori în afara acestora, potrivit planurilor 
întocmite în acest scop. 
(3) Măsuri asociate evacuării se au în vedere inclusiv în 
situația mișcărilor necontrolate ale populației de pe 
teritoriul național sau din afara acestuia. 
(4) Autoritățile naționale, județene și locale vor asigura 
mijloacele și echipamentele necesare, respectiv 
cantitățile de cazarmament și hrană pentru 30 zile, 
pentru minim 5% din populație, potrivit normelor 
aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne. 
 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
La articolul 48, alineatul (4) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(4) Autoritățile naționale, județene și locale vor asigura 
mijloacele și echipamentele necesare, respectiv cantitățile de 
cazarmament, cum ar fi paturi, cearșafuri, pături, saci de 
dormit, perne și fețe de pernă și alte asemenea, precum și 
hrană pentru 30 dezile, pentru minimum 5% din populație, 
potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului afacerilor 
interne. 
 
La articolul 48, după alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, alin. (5) cu următorul cuprins: 
(5) Normativul privind necesarul de materiale și 
echipamente va fi aprobat prin hotărâre a guvernului. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 

56.  ART. 48 
(1) Trecerea la executarea acțiunii de evacuare în 
situații de protecție civilă de tipul situațiilor de urgență, 
celor specifice acțiunilor hibride, asimetrice sau 
asociate activităților teroriste, atacurilor cu rachete 
balistice, se hotărăște de primar sau de prefect, la 
propunerea comitetului pentru situaţiide protecție civilă 

Art. 49 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 

Art. 48 devine art. 49 
prin renumerotare. 
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competent sau, după caz, a  Comitetului Național. 
(2) Trecerea la aplicarea măsurilor în situații care 
vizează mișcări necontrolate ale populației se hotărăște 
de Comitetul Național pentru Situații de Protecție 
Civilă. 
(3) În situații de conflict armat, evacuarea se aprobă de 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea 
ministrului apărării naționale. 
 

 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 

57.  ART. 49 
(1)  Principiile evacuării în situații de conflict armat se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
(2) Normele privind organizarea şi asigurarea activității 
de evacuare în alte situații de protecție civilă decât cele 
la conflict armat se stabilesc prin ordin al ministrului 
afacerilor interne. 
 

Art. 50 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
Nemodificat 

Art. 49 devine art. 50 
prin renumerotare. 
 

58.  SECŢIUNEA a 6-a 
Asistența medicală în situații de protecție civilă 
  ART. 50 
(1) Asistența medicală în situații de protecție civilă 
vizează reglementarea, organizarea și coordonarea 
tuturor structurilor cu competențe din domeniul 
sănătății, în scopul realizării măsurilor și acțiunilor de 
protejare a sănătății populației afectate sau posibil a fi 
afectată de acestea. 
(2)Acordarea asistenței medicale în situații de protecție 
civilă reprezintă o responsabilitate a sectorului public și 
a celui privat din domeniul sănătății. 
(3) Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, 
împreună cu celelalte structuri centrale și locale care 
dețin capabilități medicale de orice fel, elaborează și 

Art. 51 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 

Art. 50 devine art. 51 
prin renumerotare. 
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aprobă prin ordin comun o concepție unitară privind 
asigurarea asistenței medicale în situații de protecție 
civilă. 
 

59.  ART. 51 
Principalele responsabilități ale structurilor din 
domeniul sănătății pentru realizarea unor măsuri și 
acțiuni specifice în situații de protecție civilă sunt: 
a) organizarea în scopul asigurării asistenței medicale 
în cazul producerii unor situații de protecție civilă; 
b) pregătirea personalului structurilor medicale în 
scopul elaborării de analize și prognoze de specialitate 
pentru estimarea cât mai rapidă a numărului de victime 
și intervenția în situații de protecție civilă; 
 
 
c) întreținerea și dezvoltarea rețelei medicale de 
intervenție în situații de protecție civilă; 
d) identificarea soluțiilor pentru relocare și extinderea 
la nevoie a capacităților de spitalizare; 
e) stabilirea cadrului pentru realizarea măsurilor de 
profilaxie a bolii de iradiere, a normelor naționale de 
radioprotecție a populației și a celor privind controlul 
contaminării CBRN a produselor alimentare, apei, 
aerului și solului. 
 

Art. 52  
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
La articolul 52, literele b) și e) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
b) pregătirea personalului structurilor medicale în scopul 
elaborării de analize și prognoze de specialitate pentru 
estimarea cât mai rapidă a numărului de victime și 
intervenția în astfel de situații; 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
e) stabilirea cadrului pentru realizarea măsurilor de profilaxie 
a bolii de iradiere, a normelor naționale de radioprotecție a 
populației și a celor privind controlul contaminării chimice, 
biologice, radiologice sau nucleare a produselor alimentare, 
apei, aerului și solului. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Art. 51 devine art. 52 
prin renumerotare. 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

60.  ART.52 
Măsurile sanitaro-igienice şi profilactice speciale care 
se aplică sunt:   
 
a) executarea controlului sanitaro-epidemic;  
b) respectarea strictă a regulilor de igienă personală şi 

Art.53 
Măsuri igienico-sanitare şi profilactice speciale care se 
aplică sunt:   
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
Nemodificat 

Art. 52 devine art. 53 rin 
renumerotare. 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
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colectivă, de folosire a alimentelor şi a apei potabile;  
c) executarea decontaminării biologice a încăperilor şi 
îmbrăcămintei, dacă această măsură se justifică;  
d) administrarea, încă din timp de normalitate, a 
mijloacelor de profilaxie specifică care măresc 
rezistența personalului/populației vulnerabile, la 
diferite boli transmisibile de mare incidență în situațiile 
de protecție civilă, conform schemelor de imunizare de 
bază și/sau specifice recomandate de Organizația 
Mondială a Sănătății sau, după caz, de Ministerul 
Sănătății; 
e) evacuarea şi izolarea bolnavilor, precum şi izolarea 
şi supravegherea persoanelor cu care aceștia au intrat în 
contact;  
f) instituirea stării în carantină a localităților şi a 
obiectivelor pe raza cărora au fost înregistrate focare 
epidemice. 
 

 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 

(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

61.  SECŢIUNEA a 7-a 
Transporturile civile în situații de protecție civilă 
 
 
 
ART. 53 
Principalele responsabilități ale structurilor din 
domeniul transporturilor, în situații de protecție civilă, 
sunt: 
a) reglementarea și organizarea transporturilor terestre, 
navale și aeriene, prin implicarea autorităților de 
reglementare, coordonare și control, precum și a 
operatorilor economici din domeniu, astfel încât să se 
asigure transportul personalului și mijloacelor de 

 
Titlul Secțiunii a 7-a se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
Transporturile civile și asigurarea energiei și 
comunicațiilor civile în situații de protecție civilă.  
Art. 54 
Nemodificat 

Art. 53 devine art. 54 
prin renumerotare. 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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intervenție către zonele afectate de situații de protecție 
civilă, precum și evacuarea populației și a unor 
categorii de bunuri materiale, potrivit concepției și 
planurilor elaborate în acest scop, în paralel cu 
asigurarea transporturilor pentru populația civilă și 
operatorii economici; 
b) identificarea măsurilor și acțiunilor care vizează 
asigurarea rezervelor de mijloace de transport și 
stabilirea graficelor de transport; 
c) stabilirea cadrului legal și procedural pentru 
restricționarea transporturilor pentru populația civilă, în 
contextul iminenței sau al producerii situațiilor de 
protecție civilă; 
d) organizarea protecției sistemului de transport, cu 
preponderență pentru elementele de interes național, 
regional și județean. 
 

 

62.  SECŢIUNEA a 8-a 
Asigurarea energiei în situații de protecție civilă 
ART. 54 
(1) Principalele responsabilități ale structurilor cu 
competențe în domeniul producerii și asigurării 
energiei, în situații de protecție civilă, sunt: 
a) reglementarea și organizarea producerii și 
distribuției energiei astfel încât, prioritar, să se asigure 
energie pentru punctele de comandă, capacitățile de 
spitalizare existente sau amenajate temporar, locurile în 
care este evacuată și adăpostită populația, obiectivele 
economice sursă de risc sau care sprijină efortul de 
răspuns în situații de protecție civilă; 
b)stabilirea restricțiilor de furnizare a energiei în scopul 
sprijinirii efortului de răspuns în situații de protecție 

Se elimină Secțiunea a 8-a și titlul Secțiunii. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Art. 55 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 54 devine art. 55 
prin renumerotare. 
 
Având în vedere că o 
secțiune trebuie să 
cuprindă cel puțin două 
articole, prin urmare, 
articolele 53, 54 și 55 
(54, 55 și 56 după 
renumerotare) vor face 
parte din Secțiunea a 7-
a. 
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civilă sau complementare acestora, concomitent cu 
informarea populației potențial afectate de aceste 
restricții; 
c) sprijinul instituțiilor care, în situații de protecție 
civilă, organizează rețele de distribuție a energiei 
electrice produsă prin grupuri electrogene de putere 
pentru toate obiectivele de importanță precum: puncte 
de comandă, sisteme și instalații de intervenție, 
obiective sursă de risc, unități și capacități de 
spitalizare, alte instituții și obiective care necesită 
funcționare permanentă; 
d) organizarea protecției sistemului de producție și 
transport energie, în special pentru punctele și 
elementele de interes național, regional și județean. 
(2) Instituțiile publice centrale care dispun de 
capabilități de conducere și coordonare a intervenției, 
asigurarea intervenției medicale, comunicații și 
tehnologia informației, transport terestru sau aerian, 
laboratoare sau alte elemente de dispozitiv, care 
desfășoară activități în teren, își vor asigura surse 
independente de alimentare cu energie electrică 
dimensionate pentru desfășurarea corespunzătoare a 
activităților esențiale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

63.  SECŢIUNEA a 9-a 
Asigurarea comunicațiilor civile în situații de 
protecție civilă 
ART. 55 
Principalele responsabilități ale structurilor cu 
competențe în domeniul comunicațiilor civile, în 
situații de protecție civilă, sunt: 
a) asigurarea comunicațiilor civile pentru populație și, 

Se elimină Secțiunea a 9-a și titlul Secțiunii. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Art. 56 
Nemodificat 

Art. 55 devine art. 56 
prin renumerotare. 
 
Având în vedere 
observațiile Consiliului 
Legislativ, o secțiune 
trebuie să cuprindă cel 
puțin două articole. Prin 
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cu prioritate, pentru structurile de management în 
domeniul protecției civile; 
b) identificarea și asigurarea, potrivit nevoilor, a 
aranjamentelor tehnice și procedurale care să permită 
funcționarea comunicațiilor pentru structurile de 
management și intervenție în situații de protecție civilă; 
c) asigurarea, potrivit situației de protecție civilă, a 
măsurilor de protecție pentru serviciile de comunicații 
civile și infrastructura aferentă. 
 

urmare, articolele 53, 54 
și 55 (54, 55 și 56 după 
renumerotare) vor face 
parte din Secțiunea a 7-
a. 
 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

64.  Capitolul V 
Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de 
protecţie civilă 
ART. 56 
(1) Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de 
protecţie civilă cuprind ansamblul de activităţi şi 
acţiuni executate în scopul restabilirii stării provizorii 
de normalitate în zonele afectate. 
(2) La acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor 
situaţiilor de protecţie civilă, în funcție de situație, 
participă structuri de intervenţie din cadrul ministerelor 
și instituțiilor publice centrale și locale, existente pe 
timp de pace sau care se pot mobiliza în timp scurt, 
precum şi alte structuri cu atribuţii în domeniu. 
(3) Intervenţia operativă a structurilor prevăzute la alin. 

 
 
 
Art. 57 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 56 devine art. 57 
prin renumerotare. 
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(2) se realizează pe baza concepțiilor de acțiune sau, 
după caz, planurilor de intervenţie şi cooperare 
întocmite de autorităţile competente, în limitele 
funcţiilor de sprijin repartizate pentru a fi asigurate de 
către ministere, celelalte organe centrale şiorganizaţiile 
neguvernamentale. 
 
 

65.  ART. 57 
(1)La limitarea şi înlăturarea urmărilor situațiilor de 
protecție civilă sunt obligate să participe și serviciile 
pentru situații de urgență private, personal al 
operatorilor economici și populația. 
 
 
 
 
(2)Compensarea cheltuielilor efectuate de operatorii 
economici cu capital privat, prin participarea serviciilor 
de urgență organizate de acestea la intervenții în afara 
sectorului de competență, la solicitarea comandantului 
acțiunii/intervenției, se realizează prin diminuarea 
corespunzătoare a impozitului pe profit, pe baza 
calculelor avizate de președintele comitetului 
județean/Municipiului București pentru situații de 
protecție civilă. 
(3) Autorizarea serviciilor de urgenţă private se execută 
pe baza normelor metodologice elaborate de IGSU, 
aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

Art. 58 
La articolul 58, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(1) La limitarea şi înlăturarea urmărilor situațiilor de 
protecție civilă sunt obligate să participe și serviciile pentru 
situații de urgență private, personal al operatorilor 
economici, potrivit competențelor și populația, potrivit 
solicitărilor comandantului acțiunii. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

Art. 57 devine art. 58 
prin renumerotare. 
 
 
Pentru mai multă 
claritate. 

66.  ART. 58 
Accesul persoanelor neautorizate în zonele afectate şi 
periculoase, delimitate şi marcate corespunzător, care 

Art. 59 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 58 devine art. 59 
prin renumerotare. 
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intră sub incidenţasituaţiilor de protecţie civilă, este 
interzis. 
 

67.  ART. 59 
Principiile de organizare, de conducere şi modul de 
utilizare a serviciilor de urgenţă profesioniste şi 
voluntare, unităţilor de intervenţie, formaţiunilor de 
intervenţie specializate şi private în acţiunile de 
limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de protecţie 
civilă, precum şi planurile operative întocmite în acest 
scop, se stabilesc prin regulamente, ordine 
şiinstrucţiuni elaborate de IGSU, avizate de 
Departamentul pentru Situații de Protecție Civilă şi 
aprobate de ministrul afacerilor interne. 
 

Art. 60 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 59 devine art. 60 
prin renumerotare. 

68.  ART. 60 
(1) La pace, conducerea acțiunilor 

de intervenție se realizează prin Centrul Național 
de Coordonare și Conducere a Intervenției, 
Centrul Operațional Național din cadrul IGSU, 
centrele județene/Municipiului București de 
coordonare și conducere a intervenției, prin 
reţeaua centrelor operaţionale şi operative, prin 
punctele operative avansate, precum și prin 
rețeaua punctelor de comandă de protecție civilă 
existente la autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, după caz. 

(2) În situații de mobilizare sau 
conflict armat, conducerea acțiunilor de 
intervenție în situații de protecție civilă se 
realizează din punctele de comandă stabilite prin 
documentele elaborate la nivelul MApN și MAI. 

Art. 61 
La articolul 61, alineatele (1)-(3), (5) și (6) se modifică și 
vor avea următorul cuprins: 
 (1) Pe timp de pace, conducerea acțiunilor de intervenție se 
realizează prin Centrul Național de Coordonare și Conducere 
a Intervenției, Centrul Operațional Național din cadrul IGSU, 
centrele județene/Municipiului București de coordonare și 
conducere a intervenției, prin rețeaua centrelor operaționale 
şi operative, prin punctele operative avansate, precum și prin 
rețeaua punctelor de comandă de protecție civilă existente la 
autoritățile administrației publice centrale şi locale, după caz. 
(2) În situații de mobilizare sau conflict armat, conducerea 
acțiunilor de intervenție în situații de protecție civilă se 
realizează din punctele de comandă stabilite prin 
documentele elaborate la nivelul Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului Afacerilor Interne. 
(3) În funcție de tipul situației de protecție civilă, structurile 

Art. 60 devine art. 61 
prin renumerotare. 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
Denumirile ministerelor 
trebuie redate 
desfășurat. 
(modificările sunt 
evidențiate în coloana ce 
conține forma inițială). 
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(3) În funcție de tipul situației de protecție civilă, 
structurile de decizie ale ministerelor cu 
responsabilități, stabilesc starea finală dorită, 
obiectivele și constrângerile care trebuie avute în 
vedere pe timpul intervenției. 
(4) Conducerea acțiunilor de intervenţie se asigură de 
comandantul acțiunii, desemnat potrivit legislației, care 
este sprijinit în îndeplinirea sarcinilor de către unul sau 
mai mulțicomandanți ai intervențiilor, aflaţi la locul 
producerii evenimentului, Centrul național/ 
județean/Municipiului București de coordonare și 
conducere a intervenției, grupa operativă şi punctul 
operativ avansat, după caz. 
(5) Centrul național/județean/Municipiului București de 
coordonare și conducere a intervenției se activează 
potrivit procedurii și se încadrează cu specialiști din 
cadrul serviciilor de urgență profesioniste și din cadrul 
instituțiilor reprezentate în comitetul 
național/județean/Municipiului București pentru situații 
de protecție civilă, precum și cu alți specialiști, după 
caz. Grupa operativă și punctul operativ avansat se 
operaționalizează la ordinul comandantului 
acțiunii/intervenției. 
(6) Pentru situațiile de urgență curente, atribuțiile 
Centrului național de coordonare și conducere a 
intervenției și centrelor județene/Municipiului 
București de coordonare și conducere a intervenției, se 
asigură de către Centrul Operațional Național din 
cadrul IGSU, respectiv centrul operațional al ISU în a 
cărui zonă de competență s-a produs situaţia de 
protecție civilă. 
(7) Punctul operativ avansat este mobil şi se asigură de 

de decizie ale ministerelor cu responsabilități în domeniu, 
stabilesc starea finală dorită, obiectivele și constrângerile 
care trebuie avute în vedere pe timpul intervenției. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
(5) Centrul național/județean/Municipiului București de 
coordonare și conducere a intervenției se activează potrivit 
procedurii și se încadrează cu personal specializat din cadrul 
serviciilor de urgență profesioniste și din cadrul instituțiilor 
reprezentate în comitetul național/județean/Municipiului 
București pentru situații de protecție civilă, precum și cu alți 
specialiști, după caz. Grupa operativă și punctul operativ 
avansat se operaționalizează la ordinul comandantului 
acțiunii/intervenției. 
(6) Pentru situațiile de urgență în curs de desfășurare, 
atribuțiile Centrului național de coordonare și conducere a 
intervenției și centrelor județene/Municipiului București de 
coordonare și conducere a intervenției, se asigură de către 
Centrul Operațional Național din cadrul IGSU, respectiv 
centrul operațional al ISU în a cărui zonă de competență s-a 
produs situaţia de protecție civilă. 
 
 
Nemodificat 
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către ISU sau de IGSU și funcționează într-o 
autospecială dotată corespunzător. În funcţie de 
amplasamentul faţă de zona afectată, rolul punctului 
operativ avansat poate fi preluat de centrul operaţional. 
(8) Coordonarea elaborării şi derulării programelor de 
refacere/reabilitare în urma situaţiilorde protecție civilă 
se asigură de către reprezentanţii autorităţilor, 
instituţiilor sau ai operatorilor economici stabiliţi de 
comitetele pentru situaţii de protecție civilă 
competente. 
 

 
 
 
 
Nemodificat 

69.  Capitolul VI 
Responsabilitățile structurilor de sprijin al deciziei 
în domeniul situațiilor de protecție civilă 
ART 61 
(1) Departamentul pentru Situații de Protecție Civilă 
este structură cu atribuții de coordonare, cu caracter 
permanent, la nivel național, a activităților din 
domeniul protecției civile și a răspunsului național în 
situații de protecție civilă pe palierele: 
a)situații de urgență; 
b)  dezastre; 
c)managementul consecințelor acțiunilor asociate 
amenințărilor hibride sau asimetrice; 
d)punerea în aplicare a documentelor care vizează 
modul de acțiune, stabilit potrivit legii, în situații de 
conflict armat. 
(2) Departamentul pentru Situații de Protecție Civilă 
coordonează, la nivel național, activitățile planificate, 
organizate și desfășurate în domeniile prevenire, 
pregătire și răspuns din cadrul managementului 
situațiilor de protecție civilă. 

 
 
 
Art. 62 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 

Art. 61 devine art. 62 
prin renumerotare. 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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 (3) Departamentul pentru Situații de Protecție 
Civilă asigură conducerea activităților din competența 
Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la 
dezastre. 
 
 

Nemodificat 
 
 
La articolul 62, după alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alin. (4) cu următorul cuprins: 
(3)Departamentul coordonează operațional serviciile de 
ambulanță județene, respectiv Serviciul de Ambulanță 
București-Ilfov, UPU/CPU, serviciile publice Salvamont și 
Salvaspeo și activitățile de căutare-salvare canină în 
domeniul situațiilor de urgență, precum și Inspectoratul 
General de Aviație, cu excepția misiunilor de ordine publică 
care sunt coordonate de către secretarul de stat pentru ordine 
publică. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 
 

70.   Art.63 
Departamentul pentru Situații de Protecție Civilă 
îndeplinește următoarele atribuții principale: 
a) coordonarea, în sistem integrat, a acțiunilor de gestionare 
a situațiilor de urgență; 
b) informarea operativă a ministrului afacerilor interne, a 
prim-ministrului României și a președintelui României, după 
caz, asupra stărilor potențial generatoare de situații de 
protecție civilă sau a producerii acestora; 
c) monitorizarea, controlul operațional și inspecția activității 
structurilor aflate în coordonare sau coordonare operațională; 
d) coordonarea activităților, la nivel național, în domeniul 
rezilienței comunităților; 
e) integrarea acțiunilor de prevenire, pregătire și răspuns în 
situații de urgență; 
f) implementarea proiectelor cu finanțare externă în 
domeniul situațiilor de urgență, protecției civile și al 
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cooperării civil-militare; 
g) implementarea managementului calității în sistemul 
național de urgență; 
h) coordonarea metodologică și evaluarea activității de 
formare profesională și de educație continuă în domeniul 
asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, 
în colaborare cu Ministerul Sănătății; 
i) colaborarea cu instituțiile abilitate în asigurarea 
coordonării metodologice și evaluării activităților de formare 
profesională și de educație continuă în domeniul 
intervențiilor de salvare montană și în mediul subteran 
speologic; 
j) coordonarea activităților de acordare, solicitare și/sau 
primire a asistenței/sprijinului internațional în cazul 
situațiilor de urgență de amploare; 
k) elaborarea și supunerea spre aprobarea organismelor 
competente a strategiei naționale de dezvoltare a Sistemului 
Național de Protecție Civilă; 
l) coordonarea activității metodologice de formare în 
unitățile de învățământ din cadrul structurilor aflate în 
coordonare; 
m) comunicarea publică în domeniul situațiilor de urgență și 
al dezastrelor, sub coordonarea ministrului afacerilor interne, 
potrivit domeniilor de competență ale structurilor aflate în 
coordonare sau coordonare operațională. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Art.64 
(1) Departamentul pentru Situații de Protecție Civilă, 
structură operațională, fără personalitate juridică, are atribuții 
specifice de: 
a) coordonare integrată, cu caracter permanent, la nivel 
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național, a activităților de protecție civilă, de prevenire și 
gestionare a situațiilor de urgență, de asigurare a resurselor 
umane, materiale, financiare și de altă natură necesare 
restabilirii stării provizorii de normalitate, inclusiv de prim 
ajutor calificat și asistență medicală de urgență, în cadrul 
unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, 
denumite în continuare UPU/CPU, precum și în cadrul 
structurilor SMURD și serviciilor publice de ambulanță, 
până la internarea în spital sau externarea din UPU/CPU; 
b) elaborare, coordonare și evaluare metodologică a 
activității de formare profesională și de educație continuă în 
domeniul asistenței medicale de urgență și a primului ajutor 
calificat, în colaborare cu structurile specializate ale 
Ministerului Sănătății și ale celorlalte instituții sau structuri 
cu atribuții în domeniu; 
c) coordonare și evaluare metodologică a activității de 
formare profesională și de educație continuă în domeniul 
intervențiilor de salvare montană și în mediul subteran 
speologic, precum și a activităților de căutare-salvare canină 
în domeniul situațiilor de urgență, în colaborare cu structurile 
specializate cu atribuții în domeniu." 
(3) Departamentul asigură monitorizarea, controlul 
operațional și inspecția activității structurilor aflate în 
coordonare sau coordonare operațională, implementarea 
proiectelor cu finanțare externă în domeniul situațiilor de 
urgență, protecției civile și al cooperării civil-militare, pentru 
care Departamentul sau structurile din coordonare au 
calitatea de beneficiari, precum și implementarea 
managementului calității în cadrul structurilor din 
subordonare/coordonare și coordonare operațională. 
(4) Departamentul asigură, sub coordonarea ministrului 
afacerilor interne, comunicarea publică în domeniul 
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situațiilor de urgență și al dezastrelor, potrivit domeniilor de 
competență ale structurilor aflate în coordonare sau 
coordonare operațională. 
(5) Procedura de elaborare, coordonare și evaluare 
metodologică, precum și evaluare a activității de formare 
profesională și de educație continuă în domeniul asistenței 
medicale de urgență și a primului ajutor calificat se stabilește 
prin ordin comun a ministrului afacerilor interne și al 
ministrului sănătății." 
(6) În exercitarea atribuțiilor, Departamentul folosește 
personal încadrat, în condițiile legii, inclusiv prin detașare, 
din cadrul Ministerului Sănătății, precum și din alte instituții 
publice, după caz, 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

71.  ART. 62 
(1) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, ca 
organ de specialitate din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, asigură coordonarea unitară şi 
permanentă a activităţilor de prevenire şi gestionare a 
situațiilor de protecție civilă. 
(2) În cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă se organizează inspecţia de prevenire, centrul 
operaţional naţional şi alte structuri adecvate pentru 
managementul situaţiilor de urgenţă, încadrate cu 
personal specializat pe tipuri de riscuri, în comunicaţii, 
informatică şirelaţii publice. 
(3) Centrul operaţional îndeplineşte permanent funcţiile 
de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, pre-
alarmare, alertare şi coordonare tehnică operaţională la 
nivel naţional a situaţiilor de protecție civilă. 
(4) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

Art. 65 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat

Art. 62 devine art. 63 
prin renumerotare. 
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asigură, potrivit competenţelor legale, cooperarea şi 
reprezentarea la nivel naţional și internațional în 
domeniile protecţiei civile, apărării împotriva 
incendiilor şi gestionării situaţiilor de urgență/dezastre. 
 

72.  ART. 63 
(1) În vederea adoptării deciziilor strategice necesare 
pentru gestionarea situațiilor de protecție civilă 
determinate de tipurile de risc stabilite prin hotărâre a 
Guvernului, se constituie şifuncţioneazăComitetul 
Naţional pentru Situaţii de Protecție Civilă, denumit 
în continuare Comitetul Național, sub conducerea 
nemijlocită a ministrului afacerilor interne, în calitate 
de președinte și în coordonarea prim-ministrului. 
(2) Comitetului Național are doi vicepreședinți, după 
cum urmează: 
a) ministrul dezvoltării regionale și administrației 
publice; 
b) șeful Departamentului pentru Situații de Protecție 
Civilă. 
 
 
 
 
(3) Comitetul Național este un organism 
interinstituțional format din miniștri sau secretari de 
stat delegați cu drept de decizie şi conducători ai 
instituțiilor publice centrale, în funcţie de tipurile de 
risc gestionate sau funcţiile de sprijin repartizate în 
competență potrivit managementului tipului de risc; 
(4) În cazul situațiilor de protecție civilă de amploare și 
intensitate deosebită sau în cazul dezastrelor, suportul 

Art. 66 
La articolul 66, alineatele (1), (2) și (5) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
(1) În vederea adoptării deciziilor strategice necesare pentru 
gestionarea situațiilor de protecție civilă determinate de 
tipurile de risc stabilite prin hotărâre a Guvernului, se 
constituie şi funcționează Comitetul Național sub conducerea 
nemijlocită a prim-ministrului, în calitate de președinte și 
șef al protecției civile în România. 
 
(2) Comitetul național are trei vicepreședinți, după cum 
urmează: 
a) ministrul cu atribuții în domeniul afacerilor interne; 
b) ministrul cu atribuții în domeniul administrației 
publice; 
c) șeful Departamentului pentru Situații de Protecție 
civilă.  
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

Art. 63 devine art. 66 
prin renumerotare. 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

decizional al Comitetului Național se asigură prin 
Centrul National de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei care, la nevoie,areîn compunere experți şi 
specialiști din cadrul instituțiilor cu responsabilități, 
potrivit legii. 
(5) Până la operaționalizarea Centrului Național de 
Coordonare și Conducere a Intervenției, suportul 
decizional al Comitetului național se asigură prin 
Centrul Național de Conducere Integrată a MAI. 
 
(6) Departamentul pentru Situații de Protecție Civilă, 
prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, 
asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului 
național. 
(7) Directorul general al Direcției Generale 
Management Operațional și inspectorul general al 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, au  calitatea de 
membri ai Comitetului Național. 
(8) Organizarea, funcționarea și componența 
Comitetului Național se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

 
 
 
 
 
(5) Până la operaționalizarea Centrului Național de 
Coordonare și Conducere a Intervenției, suportul decizional 
al Comitetului național se asigură prin Centrul Național de 
Conducere Integrată a Ministerului Afacerilor Interne. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 

 
Denumirile ministerelor 
trebuie redate 
desfășurat. 
(modificările sunt 
evidențiate în coloana ce 
conține forma inițială). 
 

73.  ART. 64 
(1) Pentru stabilirea strategiilor şi programelor privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de protecție civilă, 
Comitetul naţional poate solicita consultarea unor 
experţi, specialişti, cadre didactice sau cercetători 
constituiţi în grupuri de suport tehnico-ştiinţific. 
(2) Comitetul naţionalşi grupurile de suport tehnico-
ştiinţific, alături de reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale, structurilor asociative ale 

Art.67 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 

Art. 64 devine art. 67 
prin renumerotare. 
 



65 
 

Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

autorităţilor administraţiei publice locale, asociaţiilor 
profesionale, sindicatelor, unităţilor de învăţământ 
superior şi institutelor de cercetare, instituţiilor 
culturale, ale cultelor şiasociaţiilor religioase 
recunoscute potrivit legii şi ai mass-mediei, formează 
Platforma naţională pentru reducerea riscurilor la 
dezastre. 
 

74.  ART. 65 
(1) La ministere şi la alte instituţii publice centrale cu 
atribuţii în gestionarea situațiilor de protecție civilă se 
constituie şifuncționează sub conducerea miniștrilor, 
respectiv a conducătorilor instituţiilor publice centrale, 
comitete ministeriale pentru situații de protecție civilă, 
denumite în continuare comitete ministeriale. 
 
 
(2) Comitetul ministerial se constituie prin ordin al 
ministrului ori al conducătorului instituţiei publice 
centrale, după caz, şi are în componenţă persoane cu 
putere de decizie, experţişispecialişti din aparatul 
propriu al ministerului şi din unele instituţiişiunităţi 
aflate în subordinea acestuia, cu atribuţii în gestionarea 
situaţiilor de protecție civilă. 
(3) În componența comitetului ministerial, la solicitarea 
ministrului respectiv, pot fi cooptațişireprezentanți ai 
altor ministere şiinstituții cu atribuții în domeniu. 
(4) Comitetele pentru situații de protecție civilă sunt 
organisme interinstituționale cu rol decizional în 
managementul situațiilor de protecție civilă. 

Art. 68   
La articolul 68, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(1) În cadrul ministerelor și a celorlalte instituții publice 
centrale cu atribuții în gestionarea situațiilor de protecție 
civilă se constituie şifuncționează sub conducerea 
miniștrilor, respectiv a conducătorilor instituțiilor publice 
centrale, comitete ministeriale pentru situații de protecție 
civilă, denumite în continuare comitete ministeriale. 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 

Art. 65 devine art. 68 
prin renumerotare. 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

75.  ART. 66 
(1) La nivelul Municipiului București se constituie, sub 

Art. 69 
Nemodificat 

Art. 66 devine art. 69 
prin renumerotare. 
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conducerea prefectului, Comitetul Municipiului 
București pentru Situaţii de Protecție Civilă, ca 
organism interinstituțional cu rol decizional în 
managementul situațiilor de protecție civilă. 
(2) Din comitetul prevăzut la alin. (1) fac 
parte:primarul general, primarii de sectoare, şefi de 
servicii publice deconcentrate, descentralizate şi de 
gospodărie comunală, manageri ai unor instituţii, regii 
autonome şisocietăţi comerciale, care îndeplinesc 
funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de protecție 
civilă de tipul situațiilor de urgență, dezastrelor sau 
efectele acțiunilor hibride, precum şi manageri ai 
agenţilor economici care, prin specificul activităţii, 
constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii 
de urgenţă. 
(3)  În cadrul comitetului prevăzut la alin. (1), 
inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă al Municipiului Bucureştieste vicepreşedintele 
cu atribuţii de coordonare unitară a tuturor 
componentelor cu responsabilităţi în realizarea 
intervenţiei. 
(4) Organizarea, atribuţiileşifuncţionarea comitetului 
prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al 
prefectului. 
 

La articolul 69, alineatul (2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
(2) Din comitetul prevăzut la alin. (1) fac parte: primarul 
general, primarii de sectoare, şefi de servicii publice 
deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală, 
manageri ai unor instituții, regii autonome şi societăți 
comerciale, care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea 
situaţiilor de protecție civilă de tipul situațiilor de urgență, 
dezastrelor sau efectele acțiunilor hibride, precum şi 
manageri ai operatorilor economici care, prin specificul 
activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de 
situaţii de urgenţă. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

76.  ART.67 
(1) La nivelul judeţelor se constituie, sub conducerea 
prefecţilor, comitete judeţene pentru situaţii de 
protecție civilă, denumite în continuare comitete 
judeţene, ca organisme interinstituționale cu rol 
decizional în managementul situațiilor de protecție 
civilă. 

Art. 70 
Nemodificat 
 
 
 
 
 

Art. 67 devine art. 70 
prin renumerotare. 
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(2) Din comitetul judeţean fac parte preşedintele 
consiliului judeţean, şefi de servicii deconcentrate, 
descentralizate şi de gospodărie comunală şialţi 
manageri ai unor instituţiişisocietăţi comerciale de 
interes judeţean, care îndeplinesc funcţii de sprijin în 
gestionarea situaţiilor de protecție civilă de tipul 
situațiilor de urgență, dezastrelor sau efectelor 
amenințărilor hibride, precum şi manageri ai agenţilor 
economici care, prin specificul activităţii, constituie 
factori de risc potenţial generatori de situaţii de 
urgenţă. 
 
(3) În cadrul comitetului judeţean, inspectorul-şef al 
inspectoratului pentru situaţii de urgenţăjudeţean este 
vicepreşedintele cu atribuţii de coordonare unitară a 
tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea 
intervenţiei. 
(4) Organizarea, atribuţiileşifuncţionarea comitetelor 
judeţene se stabilesc prin ordine ale prefecţilor. 
 

La articolul 70, alineatul (2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(2) Din comitetul judeţean fac parte preşedintele consiliului 
judeţean, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de 
gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor 
instituţiişisocietăţi comerciale de interes județean, care 
îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de 
protecție civilă de tipul situațiilor de urgență, dezastrelor sau 
efectelor amenințărilor hibride, precum şi manageri ai 
operatorilor economici care, prin specificul activităţii, 
constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de 
urgenţă. 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 

 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

77.  ART. 68 
(1) În municipiul Bucureştişijudeţul Ilfov, competenţele 
prevăzute pentru Comitetul de protecție civilă se 
exercită, după caz, de Comitetul Municipiului 
Bucureşti pentru Situaţii de Protecție Civilă sau de 
Comitetul JudeţeandeProtecție Civilă Ilfov, în funcţie 
de zona afectată sau potenţial a fi afectată. 
 

Art. 71   
Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins: 
La nivelul muncipiului Bucureștişi al judeţului Ilfov, 
competențele prevăzute pentru Comitetul de protecție civilă 
se exercită, după caz, de Comitetul Municipiului Bucureşti 
pentru Situaţii de Protecție Civilă sau de Comitetul 
Judeţeande Protecție Civilă Ilfov, în funcţie de zona afectată 
sau potenţial a fi afectată. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități

Art. 68 devine art. 71 
prin renumerotare. 
 
Nu este necesară 
numerotarea alineatelor 
având în vedere că art. 
68 are un singur alin.  
Amendament de tehnică 
legislativă. 

78.  ART.69 
Comitetele judeţene/Municipiului București pentru 
situații de protecție civilă auurmătoarele atribuţii 

Art. 72 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 69 devine art. 72 
prin renumerotare. 
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principale: 
a) declară, cu acordul ministrului 

afacerilor interne, starea de alertă la nivel 
judeţean/al Municipiului București sau în mai 
multe localităţi ale judeţului şi propun 
instituirea stării de urgenţă; 

b) informează Comitetul naţional, 
prin Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de 
situaţii de urgenţăşiiminenţaameninţării 
acestora; 

c) evaluează situaţiile de protecție 
civilă produse în unităţile administrativ-
teritoriale, stabilesc măsuri şiacţiuni specifice 
pentru gestionarea acestora şi urmăresc 
îndeplinirea lor; 

d) analizează şiasigură sprijinul 
pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiilor de 
protecție civilă; 

e) informează Comitetul naţional 
asupra activităţiidesfăşurate; 

f) coordonează activitățile 
planificate, organizate și desfășurate în 
domeniile investigare/evaluare post-eveniment 
și refacere/reabilitare din cadrul 
managementului situațiilor de protecție civilă, 
prin comisii constituite în acest sens și 
informează Comitetul Naţional; 

g) îndeplinesc orice alte atribuţiişi 
sarcini stabilite de lege sau de Comitetul 
naţional. 

Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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79.  ART. 70 
(1) La nivelul municipiilor, orașelor, sectoarelor 
Municipiului Bucureşti, precum şi al comunelor se 
constituie, sub conducerea primarului, comitete locale 
pentru situaţii de protecție civilă, denumite în 
continuare comitete locale. 
(2) Din comitetul local fac parte: un viceprimar, 
secretarul comunei/oraşului/ sectorului sau 
municipiului, după caz, şi reprezentanţi ai serviciilor 
publice şi ai principalelor instituţii şi agenţi economici 
din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum 
şi manageri sau conducători ai agenţilor economici, 
filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, 
care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc 
potenţial generatori de situaţii de protecție civilă. 
(3) Organizarea, atribuţiile şi funcţionarea comitetelor 
locale se stabilesc prin dispoziţie a primarului. 
 

Art. 73   
 Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 
(2) Din comitetul local fac parte: un viceprimar, secretarul 
comunei/oraşului/ sectorului sau municipiului, după caz, şi 
reprezentanți ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii 
şi operatori economici din unitatea administrativ-teritorială 
respectivă, precum şi manageri sau conducători ai 
operatorilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor 
de lucru locale, care, prin specificul activității, constituie 
factori de risc potenţial generatori de situaţii de protecție 
civilă. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 70 devine art. 73 
prin renumerotare. 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

80.  ART. 71 
(1) Consiliile judeţene, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale 
municipiilor, oraşelor şi comunelor şi consiliile locale 
ale sectoarelor Municipiului Bucureşti au următoarele 
atribuţii principale: 
a) aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale, analizează anual şi ori de câte 
ori este nevoie activitatea desfăşuratăşi adoptă măsuri 
pentru îmbunătăţirea acesteia; 
b) aprobă planurile anuale şi de perspectivă destinate 
prevenirii şi gestionării situaţiilor de protecție civilă; 
c) participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării 
măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilăşi a 

Art. 74 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat

Art. 71 devine art. 74 
prin renumerotare. 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu și 
prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri necesare 
desfăşurării activităţilor de protecţie civilă; 
d) stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia 
protecției civile, în vederea finanţării măsurilor de 
protecție a populației, de prevenire și gestionare a 
situațiilor de protecție civilă; 
e) înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul IGSU, 
centre de formare, pregătire şi evaluare a personalului 
din serviciile voluntare pentru situații de urgență și 
sprijină financiar dotarea și funcționarea acestora; 
f) gestionează, depozitează, întrețin şi asigură 
conservarea aparaturii şi a materialelor de protecţie 
civilă prin serviciile specializate din subordine și 
asigură constituirea la nivel județean a unor depozite cu 
echipamente, materiale de primă necesitate pentru 
populația sinistrată/evacuată, care să asigure necesarul 
pentru minim 5% din populația județului; 
g) asigură sau, după caz, sprijină financiar 
inspectoratele pentru situații de urgență/, subunități din 
subordinea acestora în amenajarea și dotarea spaţiilor 
necesare funcţionării corespunzătoare, paza şi 
securitatea acestora şi a punctelor de comandă/centrelor 
operaţionale/de coordonare și conducere a intervenției, 
precum şispaţiile pentru depozitarea materialelor de 
intervenţieşi a muniţiilor descoperite 
neexplodate/nefuncționate; 
h) analizează şi aprobă propunerile ISU pe linia 
întreţinerii, modernizării şi completării sistemului de 
avertizare şi alarmare a populaţiei, a fondului de 
adăpostire și a bazei materiale, din bugetul propriu sau 
din alte surse legal constituite; 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
La articolul 74 alineatul (1), literele f) și g) se modifică și 
vor avea următorul cuprins: 
f) gestionează, depozitează, întrețin şi asigură conservarea 
aparaturii şi a materialelor de protecţie civilă prin serviciile 
specializate din subordine și asigură constituirea la nivel 
județean a unor depozite cu echipamente, materiale de primă 
necesitate pentru populația sinistrată/evacuată, care să 
asigure necesarul pentru minimum 5% din populația 
județului; 
g) asigură sau, după caz, sprijină financiar inspectoratele 
pentru situații de urgență/subunități din subordinea acestora 
în amenajarea și dotarea spațiilor necesare funcționării 
corespunzătoare, paza şi securitatea acestora şi a punctelor 
de comandă/centrelor operaţionale/de coordonare și 
conducere a intervenției, precum şi spaţiile pentru 
depozitarea materialelor de intervenție și a muniţiilor 
descoperite neexplodate/nefuncționate; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
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i) asigură integrarea mijloacelor de avertizare-alarmare 
existente la nivelul localităţii/MunicipiuluiBucuresti în 
sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare, pentru 
asigurarea acţionării centralizate de către ISU sau de 
către IGSU; 
j) sprijină financiar, tehnic și material evacuarea 
populației din zonele afectate de situațiile de protecție 
civilă, pe teritoriul județului/Municipiului București sau 
în alt județ; 
k) sprijină financiar, tehnic și material hrănirea, 
cazarea, asistența medicală și asigurarea cu produse de 
primă necesitate a populației evacuate pe teritoriul 
județului/Municipiului București, potrivit planurilor 
existente sau hotărârii comitetului pentru situații de 
protecție civilă județean, respectiv național. 
(2) Consiliile județene, Consiliul General al 
Municipiului București, consiliile locale ale 
municipiilor, orașelor și comunelor și consiliile locale 
ale sectoarelor Municipiului București vor asigura 
minim 0,15% din buget pentru susținerea dotării și 
pregătirii structurilor care acționează în situații de 
protecție civilă, precum și pentru realizarea și 
mentenanța infrastructurii de comandă-control, 
comunicații, înștiințare–alarmare etc. 
(3) Consiliile județene, Consiliul General al 
Municipiului București, consiliile locale ale 
municipiilor/sectoarelor și orașelor vor constitui un 
fond de rezervă pentru intervenția în situații de 
protecție civilă, în funcție de tipurile de risc identificate 
în planurile de analiză și acoperire a riscurilor. 
(4) Constituirea la nivel județean/Municipiului 
București/sectoare ale acestuia, municipii, orașe sau 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
La articolul 74, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
(2) Consiliile județene, Consiliul General al Municipiului 
București, consiliile locale ale municipiilor, orașelor și 
comunelor și consiliile locale ale sectoarelor Municipiului 
București vor asigura minimum 0,15% din buget pentru 
susținerea dotării și pregătirii structurilor care acționează în 
situații de protecție civilă, precum și pentru realizarea și 
mentenanța infrastructurii de comandă-control, comunicații, 
înștiințare–alarmare și alte asemenea. 
 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 
 
 
(4) Consiliile locale de la nivel județean, al Municipiului 
București și sectoarelor acestuia, municipii, orașe și 
comune vor înființa depozite cu echipamente individuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru mai multă 
claritate este necesară 
reformularea alin. (4). 
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comune a unor depozite cu echipamente individuale de 
protecție/intervenție, materiale și tehnică de intervenție 
pentru voluntarii care participă la acțiunile de răspuns 
în situații de protecție civilă. 
 

de protecție/intervenție, materiale și tehnică de intervenție 
pentru voluntarii care participă la acțiunile de răspuns în 
situații de protecție civilă. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 

81.  ART.72 
(1) Celula de protecție civilă se constituie și 
funcționează potrivit legii, sub conducerea nemijlocită 
a conducătorului instituției publice sau operatorului 
economic, denumit în continuare conducătorul unității, 
ca organism de sprijin al managementului situațiilor de 
protecție civilă. 
(2) Celula de protecție civilă are în compunere 
conducătorul instituției, directorul adjunct, inspectorul 
de protecție civilă/persoana cu atribuțiiîn domeniul 
protecției civile, personal care să asigure atribuțiile în 
domeniul protecției civile 
 
(3) Activitatea desfășurată de celula de protecție civilă 
face parte din sarcinile de serviciu. 
 

Art.75   
 
Nemodificat 
 
 
La articolul 75 alineatul (2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(2) Celula de protecție civilă este formată din conducătorul 
instituției, directorul adjunct, inspectorul de protecție 
civilă/persoana cu atribuții în domeniul protecției civile, 
personal care să asigure atribuțiile în domeniul protecției 
civile 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 72 devine art. 75 
prin renumerotare. 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

82.  ART. 73 
(1) Inspectorul de protecție civilă se încadrează la: 
a) autoritățile administrației publice centrale, altele 
decât IGSU; 
b) municipii, orașe și comune cu peste 3000 de 
locuitori; 
c) operatorii economici sursă de risc CBRN, deținătorii 
de baraje cu scop hidroenergetic, precum și la 
operatorii economici/instituții cu peste 250 de angajați. 
 
 

Art.  76 
Nemodificat 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
La articolul 76 alineatul (1), litera c) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
c) operatorii economici sursă de risc chimic, biologic, 
radiologic sau nuclear, deținătorii de baraje cu scop 
hidroenergetic, precum și la operatorii economici/instituții cu 
peste 250 de angajați. 

Art. 73 devine art. 76 
prin renumerotare. 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
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(2) Personalul de specialitate cu atribuții în domeniul 
protecției civile se încadrează la: 
a) ministerele şi instituțiile publice centrale la care, 
potrivit legii, nu se constituie centre operative pentru 
situații de protecție civilă cu activitate permanentă; 
b) serviciile publice deconcentrate la nivel județean, la 
nivelul Municipiului București şi sectoarelor acestuia, 
din subordinea ministerelor care, potrivit legii, 
constituie centre operative pentru situaţii de protecție 
civilă cu activitate permanentă; 
c) regiile autonome, companiile naţionale şi societăţile 
comerciale care, prin specificul activităţii lor, pot crea 
stări potenţial generatoare de situaţii de protecție civilă 
sau sunt expuse unor riscuri majore; 
d) consiliile locale ale unităților administrativ-
teritoriale la care, potrivit PAAR, există riscul de a fi 
grav afectate de cutremure, inundații și incendii de 
pădure sau, după caz, accidente nucleare/radiologice, 
chimice sau biologice. 
(3) Inspectorul de protecție civilă asigură permanent 
coordonarea planificării şi a realizării activităților şi 
măsurilor de protecție civilă, participă la pregătirea 
serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență, a 
salariaților şi/sau a populației şi asigură funcția de șef 
centru operativ cu activitate temporară, coordonarea 
secretariatului tehnic ale comitetelor pentru situații de 
protecție civilă, respectiv a celulelor de protecție civilă. 
(4) Personalul de specialitate cu atribuții în domeniul 
protecției civile, cu excepția celui încadrat la societăți 
comerciale şi regii autonome, sunt funcţionari publici 
şi, pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, sunt 

Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 

legislativă. 
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învestiți, în calitate de inspectori de protecţie civilă, cu 
exerciţiul autorităţii publice. Calitatea de inspector de 
protecţie civilă se atribuie prin ordin sau prin dispoziţie 
scrisă a angajatorului. 
(5) Personalul de specialitate poate fi încadrat în muncă 
sau în serviciu, după caz, numai după obținerea unui 
certificat de competențe profesionale în condițiile 
stabilite prin metodologia emisă de IGSU. 
(6) În funcție de complexitatea şi volumul atribuțiilor 
de serviciu, inspectorul de protecție civilă poate 
îndeplini, prin cumul, şi atribuțiile cadrului tehnic în 
domeniul apărării împotriva incendiilor. 
(7) În vederea îndeplinirii atribuțiilor în domeniul 
protecției civile, consiliile locale și operatorii 
economici care nu au obligatia, prin lege, sa încadreze 
personal de specialitate cu atribuții în domeniul 
protecției civile, pot desemna din rândul personalului 
propriu un salariat care să îndeplinească și atribuții 
specifice în domeniul protecției civile sau pot încheia 
un contract cu o persoana fizică sau juridică atestată în 
condițiile legii. 
(8) Ocupațiile de inspector de protecție civilă şi 
personal de specialitate cu atribuții în domeniul 
protecției civile sunt definite pe baza standardelor 
ocupaționale aprobate conform legislației în vigoare. 
 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

83.  ART. 74 
(1) Pentru gestionarea situațiilor de protecție civilă, 
comitetele pentru situații de protecție civilă adoptă 
hotărâri care au caracter obligatoriu pentru toate 
persoanele fizice și juridice din aria de competență. 
Măsurile stabilite prin hotărârile comitetelor pentru 

Art. 77 
Nemodificat 
 
 
 
 

Art. 74 devine art. 77 
prin renumerotare. 
 
 
 
 



75 
 

Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

situații de protecție civilă se pun în aplicare prin acte de 
autoritate emise de conducătorii entităților reprezentate 
în cadrul acestora. 
(2) Fundamentarea hotărârilor Comitetului Național 
pentru Situații de Protecție Civilă se realizează de 
către grupurile de suport tehnico-științific constituite pe 
tipuri de risc, din experți, specialiști, cadre didactice 
sau cercetători propuși de conducătorii entităților care 
îndeplinesc funcții și misiuni de sprijin pentru 
managementul tipurilor de risc, la nivel național. Pe 
timpul derulării acțiunilor de răspuns, fundamentarea 
hotărârilor Comitetului Național se realizează de 
Centrul Național de Coordonare și Conducere a 
Intervenției, în care pot fi cooptați membri ai grupurilor 
de suport tehnico-științific. 
(3) Fundamentarea hotărârilor comitetelor 
județene/Municipiului București pentru situații de 
protecție civilă se realizează de către grupurile de 
suport tehnic constituite prin ordin al prefectului, pe 
tipuri de risc, din experți, specialiști, cadre didactice 
sau cercetători propuși de conducătorii entităților care 
îndeplinesc funcții și misiuni de sprijin pentru 
managementul tipurilor de risc, la nivel 
județean/Municipiului București. Pe timpul derulării 
acțiunilor de răspuns, fundamentarea hotărârilor 
comitetelor județene/Municipiului București pentru 
situații de protecție civilă se realizează decentrul 
județean/Municipiului București de coordonare și 
conducere a intervenției, în care pot fi cooptați membri 
ai grupurilor de suport tehnic. 
(4) Hotărârile comitetelor locale/sectoarelor 
Municipiului București pentru situații de protecție 

La articolul 77, alineatul (2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
(2) Fundamentarea hotărârilor Comitetului Național se 
realizează de către grupurile de suport tehnico-științific 
constituite pe tipuri de risc, din experți, specialiști, cadre 
didactice sau cercetători propuși de conducătorii entităților 
care îndeplinesc funcții și misiuni de sprijin pentru 
managementul tipurilor de risc, la nivel național. Pe timpul 
derulării acțiunilor de răspuns, fundamentarea hotărârilor 
Comitetului Național se realizează de Centrul Național de 
Coordonare și Conducere a Intervenției, în care pot fi 
cooptați membri ai grupurilor de suport tehnico-științific. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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civilă sunt fundamentate cu sprijinul centrelor operative 
cu activitate temporară sau grupurile de suport tehnic 
constituite pe tipuri de risc. 

84.  ART. 75 
Comitetul Național are următoarele atribuţii principale: 
a) analizează şi supune spre aprobare Guvernului, 
Regulamentul-cadru de organizare, funcţionareşi dotare 
a comitetelor, centrelor operaţionale şi centrelor 
operative pentru situaţii de protecție civilă, precum şi 
fluxul informaţional-decizional; 
b) declară, cu acordul primului-ministru, starea de 
alertă la nivel naţional sau la nivelul mai multor judeţe, 
coordonează gestionarea situaţiilor de protecție civilăşi 
declară încetarea stării de alertă; 
c) hotărăşte, cu acordul primului-ministru, punerea în 
aplicare a planurilor de evacuare, la propunerea 
comitetelor ministeriale, judeţene sau al Municipiului 
Bucureşti; 
e) propune Guvernului, prin ministrul afacerilor 
interne, instituirea de către Preşedintele României a 
"stării de urgenţă" în zonele afectate, în baza 
solicitărilor primite de la comitetele judeţene 
saualMunicipiului Bucureşti, şiurmăreşte îndeplinirea 
măsurilor stabilite în acest sens; 
f) hotărăște, în baza propunerii șefului Departamentului 
pentru Situații de Protecție Civilă, solicitarea/acordarea 
de asistență internațională în cazul situațiilor de 
protecție civilă de tipul dezastrelor sau situațiilor de 
urgență cu impact deosebit de grav, potrivit acordurilor 
și angajamentelor internaționale asumate de România; 
g) propune Guvernului includerea în bugetul de stat 
anual a fondurilor necesare pentru gestionarea 

Art. 78 
Nemodificat 
Nemodificat 
 
 
 
 
b) declară, cu acordul prim-ministrului, starea de alertă la 
nivel naţional sau la nivelul mai multor judeţe, coordonează 
gestionarea situaţiilor de protecție civilă şi declară încetarea 
stării de alertă; 
c) hotărăşte, cu acordul prim-ministrului, punerea în 
aplicare a planurilor de evacuare, la propunerea comitetelor 
ministeriale, judeţene sau al Municipiului Bucureşti; 
d) propune Guvernului, prin ministrul afacerilor interne, 
instituirea de către Preşedintele României a "stării de 
urgenţă" în zonele afectate, în baza solicitărilor primite de la 
comitetele judeţene sau al Municipiului Bucureşti, şi 
urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest sens; 
e) hotărăște, în baza propunerii șefului Departamentului 
pentru Situații de Protecție Civilă, solicitarea/acordarea de 
asistență internațională în cazul situațiilor de protecție civilă 
de tipul dezastrelor sau situațiilor de urgență cu impact 
deosebit de grav, potrivit acordurilor și angajamentelor 
internaționale asumate de România; 
f) propune Guvernului includerea în bugetul de stat anual a 
fondurilor necesare pentru gestionarea situaţiilor de protecție 
civilă şi a structurilor de intervenţie în afara frontierelor de 
stat, în cadrul structurilor specializate ale organismelor 

Art. 75 devine art. 78 
prin renumerotare. 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
Se impune revederea 
marcării textelor art. 75 
(lit.d) lipsește iar lit. g) 
este marcată de două 
ori). 
 



77 
 

Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

situaţiilor de protecție civilăşi a structurilor de 
intervenţie în afara frontierelor de stat, în cadrul 
structurilor specializate ale organismelor internaţionale 
cu atribuţii în domeniu; 
g) propune Guvernului includerea în bugetul de stat 
anual a fondurilor necesare pentru finanțarea 
infrastructurii necesare funcționării protecției civile, 
cum ar fi: încadrare și dotare cu tehnică, puncte de 
comandă, sistemul de înștiințare-alarmare, sistemul de 
adăpostire, modernizarea și funcționarea poligoanelor 
și centrelor de antrenament și pregătire; 
h) formulează propuneri privind managementul 
tipurilor de risc, care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului; 
i) iniţiază elaborarea de acte normative pentru 
gestionarea situaţiilor de protecție civilăşi le avizează 
pe cele elaborate de comitetele ministeriale, judeţeneşi 
al Municipiului Bucureşti; 
j) analizează şi supune spre aprobare Guvernului 
scoaterea de la rezervele de stat a unor produse şi 
bunuri materiale necesare sprijinirii 
autorităţiloradministraţiei publice locale 
şipopulaţieiafectate de dezastre,situaţii de urgenţă sau, 
după caz, alte situații de protecție civilă; 
k) stabileşte modul de cooperare a structurilor cu 
atribuții în domeniul protecției civile cu alte autorităţişi 
organisme ale statului român sau internaţionale abilitate 
în managementul stărilor excepţionale; 
l) coordonează informarea opiniei publice privind 
managementul situaţiilor de protecție civilă; 
m) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit 
legii. 

internaţionale cu atribuţii în domeniu; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
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85.  ART. 76 
Comitetele ministeriale au următoarele atribuţii 
principale: 
a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările 
potenţial generatoare de situaţii de protecție civilă 
şiiminenţaameninţării acestora; 
b) elaborează regulamentele privind gestionarea 
situaţiilor de urgenţă/dezastre specifice tipurilor de risc 
din domeniile de competenţă ale ministerelor şi 
celorlalte instituţii publice centrale cu atribuţii în 
gestionarea situaţiilor de protecție civilă şi le prezintă 
spre avizare Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţăşi Comitetului Naţional; 
c) evaluează situaţiile de protecție civilă produse în 
domeniile de competenţă, stabilesc măsuri specifice 
pentru gestionarea acestora, inclusiv privind pre-
alarmarea serviciilor de urgenţă din domeniile de 
competenţă ale ministerelor, şi propun, după caz, 
declararea stării de alertă sau instituirea stării de 
urgenţă; 
d) analizează şi asigură sprijinul pentru pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 
necesare gestionării situațiilor de protecție civilă; 
 
e) informează Comitetul Naţionalşi colegiile 
ministerelor asupra activităţii desfăşurate; 
f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de 
lege sau de Comitetul Naţional. 
 

Art. 79 
Nemodificat  
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
La articolul 79, litera d) e modifică și va avea următorul 
cuprins: 
d) analizează şi asigură sprijinul pentru asigurarea resurselor 
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situațiilor 
de protecție civilă; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
Nemodificat 

Art. 76 devine art. 79 
prin renumerotare. 
 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

86.  ART. 77 
 

Art. 80 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 
Art. 77 devine art. 80 
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Comitetele judeţene au următoarele atribuţii principale: 
a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările 
potenţial generatoare de situaţii de protecție civilă şi 
iminenţa ameninţării acestora; 
b) evaluează situaţiile de protecție civilă produse în 
unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi 
acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi 
urmăresc îndeplinirea lor; 
c) declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, 
starea de alertă la nivel judeţean sau în mai multe 
localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de 
urgenţă; 
d) analizează şi asigură sprijinul pentru asigurarea 
resurselor umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situaţiilor de protecție civilă; 
e) informează Comitetul Naţional şi consiliul judeţean 
asupra activităţii desfăşurate; 
f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de 
lege sau de Comitetul Naţional. 
 

Nemodificat prin renumerotare. 
 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

87.  ART. 78 
 
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de 
Protecție Civilă are următoarele atribuţii principale: 
a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările 
potenţial generatoare de situaţii de protecție civilă şi 
iminenţa ameninţării acestora; 
b) evaluează situaţiile de protecție civilă produse pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, stabileşte măsuri şi 
acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi 

Art. 81 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 78 devine art. 81 
prin renumerotare. 
 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
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urmăreşte îndeplinirea lor; 
c) declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, 
starea de alertă pe teritoriul municipiului Bucureşti şi 
propune instituirea stării de urgenţă; 
d) analizează şiasigură sprijinul pentru asigurarea 
resurselor umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situaţiilor de protecție civilă; 
e) informează Comitetul Naţionalşi Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti asupra activităţii desfăşurate; 
f) îndeplinește orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de 
lege sau de organismele şi organele abilitate. 

 
 
 
 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

88.  ART. 79 
 
Comitetele locale au următoarele atribuţii principale: 
a) informează președintele comitetlului județean prin 
centrul operaţional judeţean, respectiv al Municipiului 
Bucureşti, privind stările potenţial generatoare de 
situaţii de protecție civilă şi iminenţa ameninţării 
acestora; 
b) evaluează situaţiile de protecție civilă produse pe 
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, stabilesc 
măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora 
şi urmăresc îndeplinirea lor; 
c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe 
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; 
d) informează comitetul judeţean şi consiliul local 
asupra activităţii desfăşurate; 
e) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de 
lege sau de organismele şi organele abilitate. 
 

Art. 82 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
La articolul 82, literele d) și e) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
d) analizează şi asigură sprijinul pentru asigurarea 
resurselor umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situaţiilor de protecție civilă; 
e) informează comitetul judeţeanşi consiliul local asupra 
activităţii desfăşurate; 

Art. 79 devine art. 82 
prin renumerotare. 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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La articolul 80, după litera e), se introduce o nouă literă, 
lit. f) cu următorul cuprins: 
f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege 
sau de organismele şi organele abilitate. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități

89.  ART. 80 
(1) La nivelul Secretariatului General al Guvernului, al 
ministerelor, al altor instituții publice centrale cu 
atribuții în gestionarea situaţiilor de protecție civilă, al 
municipiilor - cu excepţia Municipiului Bucureşti -, 
oraşelor, sectoarelor Municipiului Bucureşti şi 
comunelor se constituie centre operative pentru situaţii 
de protecție civilă, denumite în continuare centre 
operative. 
(3) La Secretariatul General al Guvernului, precum și la 
ministerele şi instituţiile publice centrale cu atribuţii şi 
funcţii de sprijin complexe în prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de protecție civilă, stabilite prin hotărâre a 
Guvernului, centrele operative se constituie ca structuri 
cu activitate permanentă. 
(4) Centrele operative prevăzute la alin. (2) îndeplinesc 
permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, 
înştiinţare, avertizare, pre-alarmare, alertare şi 
coordonare tehnică operaţională în domeniile de 
competenţă, ale ministerelor şiinstituţiilor publice 
centrale respective. 
(5) Centrele operative prevăzute la alin. (2) se 
constituie din personalul aparatului propriu al autorităţii 
respective, prin ordin al ministrului, conducătorului 
instituţiei publice centrale sau prin dispoziţie a 
primarului. 
(6) Centrele operative asigură secretariatele tehnice ale 

Art. 83 
Articolul 83 se modifică și va avea următorul cuprins:   
(1) La nivelul Secretariatului General al Guvernului, al 
ministerelor, al altor instituții publice centrale cu atribuții în 
gestionarea situațiilor de urgență, al municipiilor - cu 
excepția municipiului București, orașelor, sectoarelor 
municipiului București și comunelor se constituie centre 
operative pentru situații de urgență, denumite în continuare 
centre operative. 
(2) Dintre centrele operative prevăzute la alin (1), se 
constituie centre operative cu activitate permanentă la 
nivelul Secretariatului General al Guvernului, precum și 
al ministerelor şiinstituţiilor publice centrale cu atribuţii 
şi funcţii de sprijin complexe în prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de protecție civilă, stabilite prin hotărâre a 
Guvernului. 
(3) Centrele operative prevăzute la alin. (2) îndeplinesc 
permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, 
avertizare, pre-alarmare, alertare şi coordonare tehnică 
operaţională în domeniile de competenţă, ale ministerelor şi 
instituţiilor publice centrale respective. 
(4) Centrele operative prevăzute la alin. (1) se constituie din 
personalul aparatului propriu al autorităţii respective, prin 
ordin al ministrului, conducătorului instituţiei publice 
centrale sau prin dispoziţie a primarului. 
(5) Centrele operative asigură secretariatele tehnice ale 
comitetelor constituite la nivelul autorităţilor publice centrale 

Art. 80 devine art. 83 
prin renumerotare. 
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comitetelor constituite la nivelul autorităţilor publice 
centrale sau locale prevăzute la alin. (1). 
 

sau locale prevăzute la alin. (1). 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

90.  ART. 81 
Structura, atribuțiile, funcționarea şi dotarea 
comitetelor şi centrelor operative se stabilesc pe baza 
regulamentului-cadru aprobat prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

Art. 84 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 81 devine art. 84 
prin renumerotare. 
 

91.  ART. 82 
(1) Centrele operative cu activitate permanentă au 
următoarele atribuţii principale: 
a) centralizează şi transmit operativ la centrul 
operaţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia 
stărilor potenţial generatoare de situaţii de protecție 
civilă; 
b) monitorizează situaţiile de protecție civilă şi 
informează Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă şi celelalte centre operaţionale şi operative 
interesate; 
c) urmăresc aplicarea regulamentelor privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de 
intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri; 
d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, 
dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea 
legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi 
operative implicate în gestionarea situaţiilor de 
protecție civilă, cu dispeceratele integrate pentru 
apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii ale 
serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop; 
e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru 

Art. 85 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 82 devine art. 85 
prin renumerotare. 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de 
protecție civilă şi fac propuneri pentru asigurarea lor; 
f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de 
protecție civilă; 
g) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind 
managementul situaţiilor de protecție civilă. 
(2) Centrele operative cu activitate temporară, care se 
constituie numai la declararea stării de alertă, pe timpul 
funcţionării lor, îndeplinesc atribuţii similare celor 
prevăzute la alin. (1). 
(3) Documentele şi baza de date referitoare la situaţiile 
de protecție civilă, deţinute de aceste centre operative 
cu activitate temporară, se gestionează permanent de 
către persoane anume desemnate din cadrul aparatului 
propriu al autorităţilor respective. 
 

92.  ART. 83 
Gestionarea operațională a situațiilor de protecție civilă 
la nivel național,precum și coordonarea, pe teritoriul 
naţional, a activității forţelor internaţionale solicitate 
pentru rezolvarea situaţiilor de protecție civilă, se 
realizează prin Centrul Național de Coordonare şi 
Conducere a Intervenției (CNCCI), constituit la nivelul 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, care 
asigură permanent fluxul informațional pentru Centrul 
Operațional de Comandă al Guvernului. 
 

Art. 86  
Articolul 86 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Gestionarea operațională a situațiilor de protecție civilă la 
nivel național, precum și coordonarea, pe teritoriul național, 
a activității forţelor internaționale solicitate pentru rezolvarea 
situațiilor de protecție civilă, se realizează prin Centrul 
Național de Coordonare şi Conducere a Intervenției, 
denumit în continuare CNCCI, constituit la nivelul 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, care 
asigură permanent fluxul informațional pentru Centrul 
Operațional de Comandă al Guvernului. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Art. 83 devine art. 86 
prin renumerotare. 
 
 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

93.  ART. 84 
(1) La nivelul judeţelorşi al Municipiului Bucureşti se 
înfiinţează centrele de coordonare şi conducere a 

Art. 87  
La articolul 87, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

Art. 84 devine art. 87 
prin renumerotare. 
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intervenţiei (CJCCI/CMBCCI), care asigură analiza, 
evaluarea situaţieişi coordonarea acţiunilor de 
intervenţieşi asigură suportul decizional al comitetelor 
judeţene, respectiv al Municipiului Bucureşti. 
 
 
 
(2) Centrele judeţene, respectiv al Municipiului 
Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei 
pentru situaţii de protecție civilă au în compunere 
personal din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de 
urgenţă, precum şi experţi şi specialişti din cadrul 
instituţiilor şi operatorilor economici de interes local 
care asigură funcţii de sprijin. 
(3) Centrele judeţene, respectiv al Municipiului 
Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei îşi 
desfăşoară activitatea în spaţii puse la dispoziţie de 
către autorităţile administraţiei publice locale sau de 
către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene 
şi al Municipiului Bucureşti. 
(4) În funcţie de aria şi complexitatea situaţiei 
intervenite se pot crea centre de coordonare şi 
conducere a intervenţiei la nivel zonal, prin ordin al 
ministrului afacerilor interne, la propunerea, şefului 
Departamentului pentru Situații de Protecție Civilă. 
 

(1) La nivelul judeţelor şi al Municipiului Bucureşti se 
înfiinţează centrele de coordonare şi conducere a intervenției 
denumite în continuare CJCCI și, respectiv, CMBCCI, 
care asigură analiza, evaluarea situației şi coordonarea 
acțiunilor de intervenție şi asigură suportul decizional al 
comitetelor județene, respectiv al Municipiului București. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

94.  ART. 85 
 
(1) CNCCI şi CJCCI se organizează pe secţiuni potrivit 
domeniilor de competenţă, astfel: 
a) Informaţii şi Dispecerat – răspunde de 
managementul informaţiilor privind evoluţiasituaţiei 

Art. 88 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 

Art. 85 devine art. 88 
prin renumerotare. 
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operative, de validarea informaţiilor furnizate, prin 
autorizarea acestora de instituţiile abilitate, precum şi 
de menţinerea fluxului informaţional;  
b) Operaţii - răspunde de gestionarea tuturor acţiunilor 
desfăşurate pentru reducerea şi/sau înlăturarea efectelor 
situaţiilor de protecție civilă. Secţiunea ”Operaţii” 
coordonează intervenţia forţelor naţionale şi 
internaţionale, după caz; 
c) Logistică - gestionează resursele materiale şi 
financiare necesare intervenţiei; în cazul evacuării 
populaţiei, bunurilor materiale şi animalelor, 
gestionează mijloacele de transport, precum şi măsurile 
dispuse pentru cazarea şi hrănirea persoanelor 
sinistrate; 
d) Centru de Informare - asigură diseminarea către 
mass-media şi populaţie, ca singură structură abilitată 
în domeniu, a informaţiilor privind evoluţia situaţiei de 
protecție civilă, acţiunile de gestionare a acesteia, 
modul de comportare pentru asigurarea protecţiei 
populaţiei şi autoprotecţiei cetăţenilor şi măsurile 
întreprinse de autorităţi pentru reducerea şi/sau 
înlăturarea efectelor; 
e) Comunicaţii şi Informatică - gestionează 
infrastructura de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, 
asigurând mijloacele de comunicaţii necesare 
coordonării şi conducerii operative a forţelor de 
intervenţie;    
f) Suport Tehnic - sprijină secţiunea ”Operaţii” în 
domeniul planificării resurselor şi misiunilor, cu 
elemente specifice ministerelor/instituţiilor care asigură 
funcţii de sprijin pe timpul gestionării situaţiei de 
protecție civilă. 
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(2) În situaţii de protecție civilă care impun activarea, 
CNCCI/CJCCI se completează,  pe secţiunile prevăzute 
la alin (1) cu reprezentanţi ai instituţiilor care asigură 
gestionarea tipului de risc produs şi ai celor care 
îndeplinesc funcţiile de sprijin repartizate potrivit legii.  
(3) Conducătorul fiecărei instituţii care asigură 
gestionarea tipului de risc produs şi ai celor care 
îndeplinesc funcţiile de sprijin au obligaţia de a asigura 
reprezentarea în cadrul CNCCI/CJCCI. 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

95.  ART. 86 
Cheltuielile curente şi de capital ale CNCCI, 
CJCCI/CMBCCI se asigură din bugetele instituţiilor 
care administrează spaţiile în care acestea funcţionează. 
 

Art. 89 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 86 devine art. 89 
prin renumerotare. 
 

96.  ART. 87 
(1) În situaţii de protecție civilă care vizează intervenția 
la situații de urgență, dezastre, managementul 
consecințelor acțiunilor asociate amenințărilor hibride 
sau asimetrice, coordonarea unitară a acţiunii tuturor 
forţelor implicate în intervenţie se realizează de către 
comandantul acţiunii, care este desemnat la nivel 
naţional, judeţean sau al Municipiului Bucureşti, în 
funcţie de natura şi gravitatea evenimentului şi de 
mărimea categoriilor de forţe concentrate. 
(2) Desemnarea şi competenţele comandantului acţiunii 
şi comandantului intervenţiei se stabilesc prin hotărârea 
Guvernului privind managementul tipurilor de risc. 
(3) În cazul în care comandantul acțiunii este șeful 
Departamentului pentru Situații de Protecție Civilă sau 
persoana desemnată de acesta, gestionarea operaţională 
a situaţiilor de protecție civilă la nivel naţional se 

Art. 90 
 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
La articolul 90, alineatul (3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(3) În cazul în care comandantul acțiunii este șeful 
Departamentului pentru Situații de Protecție Civilă sau 

Art. 87 devine art. 90 
prin renumerotare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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realizează prin Centrul Naţional de Coordonare şi 
Conducere a Intervenției. 
 

persoana desemnată de acesta, gestionarea operaţională a 
situaţiilor de protecție civilă la nivel național se realizează 
prin CNCCI. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 

97.  ART. 88 
(1) Serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, 
denumite în continuare servicii de urgenţă 
profesioniste, constituite ca servicii deconcentrate, care 
funcţionează ca inspectorate judeţene şi al Municipiului 
Bucureşti, asigură în zonele de competenţă 
coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor de 
prevenire şi gestionare a situaţiilor de protecție civilă. 
(2) În cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste se 
organizează inspecţii de prevenire, centre operaţionale 
şi alte structuri adecvate pentru gestionarea situaţiilor 
de protecție civilă, încadrate cu personal specializat pe 
tipuri de riscuri, în comunicaţii, informatică şirelaţii 
publice. 
(3) Centrele operaţionale îndeplinesc permanent 
funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, 
avertizare, pre-alarmare, alertare şi coordonare tehnică 
operaţională. 
(4) Serviciile de urgenţă profesioniste, prin centrele 
operaţionale, asigură secretariatele tehnice permanente 
ale comitetelor judeţene şi al Comitetului Municipiului 
Bucureşti pentru Situaţii de Protecție Civilă. 
(5) Serviciile de urgenţă profesioniste asigură potrivit 
competenţelor legale, în unităţile administrativ-
teritoriale în care funcţionează, cooperarea în domeniile 
protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor şi 
gestionării situaţiilor de protecție civilă. 

Art. 91 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 

Art. 88 devine art. 91 
prin renumerotare. 
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98.  ART. 89 
 
Serviciile de urgenţă profesioniste au următoarele 
atribuţii principale: 
a) organizează şi desfăşoară activităţi specifice de 
prevenire a situaţiilor de protecție civilă; 
b) participă la identificarea, înregistrarea şi evaluarea 
tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora 
şi întocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele 
de competenţă, pe care le supun aprobării prefecţilor; 
c) exercită coordonarea, îndrumarea şi controlul tehnic 
de specialitate al activităţilor de prevenire şigestionare 
a situaţiilor de protecție civilă; 
d) acordă asistenţă tehnică de specialitate privind 
gestionarea situaţiilor de protecție civilă; 
e) monitorizează prin centrele operaţionale evoluţia 
situaţiilor de protecție civilă şi informează operativ 
prefecţii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă; 
f) planifică, organizează şi desfăşoară pregătirea pentru 
răspuns, în cazul situaţiilor de protecție civilă, a 
subunităţilor de intervenţie din subordine; 
g) fac propuneri comitetelor pentru situaţii de protecție 
civilă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă privind gestionarea şi managementul situaţiilor 
de protecție civilă; 
h) urmăresc aplicarea regulamentelor privind 
gestionarea situaţiilor de protecție civilă şi a planurilor 
de intervenţie şi de cooperare specifice tipurilor de 
riscuri; 
i) asigură transmiterea operativă a deciziilor, 
dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăresc menţinerea 

Art. 92 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 89 devine art. 92 
prin renumerotare. 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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legăturilor de comunicaţii între centrele operaţionale şi 
operative implicate în gestionarea situaţiilor de 
protecție civilă, precum şi cu dispeceratele integrate 
pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii 
serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop; 
j) centralizează solicitările de resurse necesare pentru 
îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de 
protecție civilăşi le înaintează organismelor şi 
organelor abilitate; 
k) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de 
protecție civilă din zonele de competenţă; 
l) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind 
gestionarea situaţiilor de protecție civilă, prevăzute de 
lege sau stabilite de organismele şi organele abilitate. 
 

99.  Capitolul VII 
Atribuţii ale autorităţilor administraţiei publice 
 
ART. 90 
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 
asigură stabilirea şi integrarea măsurilor de protecţie 
civilă în planurile şi programele de dezvoltare 
economico-socială ce se elaborează la nivel naţional, 
judeţean şi local şi urmăresc realizarea acestora. 
(2) Măsurile şiacţiunile de protecţie civilă se planifică 
şi se execută prioritar de către toate autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, potrivit 
competenţelor acestora. 
(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 
poartă întreaga răspundere pentru asigurarea condiţiilor 
de supravieţuire a populaţiei afectate de situațiile de 
protecţie civilă. 

 
 
Art. 93 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 

Art. 90 devine art. 93 
prin renumerotare. 
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(4) Asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (3) se 
realizează prin serviciile de urgenţă, furnizorii de 
utilități publice, instituţii şi operatori economici, 
inclusiv prin utilizarea, în condiţiile legii, a bunurilor 
din rezervele de stat şi a serviciilor şi bunurilor puse la 
dispoziţie de organizaţii neguvernamentale române sau 
de comunităţile locale şi populaţia din zonele 
neafectate, de state şi organizaţii străine ori cu caracter 
internaţional. 
 

Nemodificat 
 

100. ART. 91 
 
Guvernul exercită următoarele atribuţii principale: 
a) aprobă strategia națională a protecției civile şi actele 
normative specifice, potrivit competenţei; 
b) analizează periodic şi ori de câte ori situaţia o 
impune activitatea de protecţie civilă; 
c) propune, potrivit legii, Preşedintelui României 
instituirea şi încetarea stării de urgenţă; 
d) încheie acorduri internaţionale în domeniul protecţiei 
civile; 
e) asigură includerea în bugetul de stat anual a 
fondurilor necesare pentru finanțarea activității de 
protecție civilă pentru încadrare cu personal și dotare 
cu tehnică, operaționalizarea și dotarea punctelor de 
comandă/conducere și coordonare a intervenției, 
sistemului de înștiințare-alarmare, sistemului de 
adăpostire, modernizarea și funcționarea poligoanelor 
și centrelor de antrenament și pregătire, precum și alte 
nevoi din domeniul protecției civile; 
f) adoptă hotărâri prin care se acordă ajutoare de 
urgenţăşi despăgubiri persoanelor fizice şi juridice 

Art. 94 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 91 devine art. 94 
prin renumerotare. 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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afectate; 
g)asigură, la nevoie, suplimentarea fondurilor necesare 
instituțiilor organizatoare/participante la exerciții și 
aplicații de protecție civilă cu caracter internațional, 
organizate pe teritoriul național sau în afara acestuia; 
h) solicită, la nevoie, prin ministerul afacerilor interne, 
sprijin/asistență internațională; 
i) aprobă acordarea de asistență internațională, prin 
ministerul afacerilor interne, în urma solicitărilor 
statelor afectate de dezastre; 
j) asigură finanțarea misiunilor de protecție civilă 
desfășurate în afara teritoriului național. 
 

101.  ART. 92 
 
(1) Ministerele, autorităţile publice autonome şi 
celelalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale exercită următoarele atribuţii 
principale: 
a) stabilesc atribuţiile ce revin structurilor proprii; 
b) elaborează planuri şi programe privind protecţia 
civilă în domeniul propriu de competenţă; 
c) asigură resursele necesare intervenţiei, inclusiv 
pentru constituirea modulelor de protecție civilă, 
independent sau în cooperare cu alte instituții, potrivit 
specializării și competențelor; 
d) constituie capacităţi operaţionale de intervenţie, pe 
care, în caz de necesitate, le pun la dispoziţia 
comitetelor pentru situații de protecție civilă; 
e) iniţiază programe sau teme de cercetare în domeniu; 
f) constituie baza de date specifică domeniului propriu 
de activitate, necesară protecţiei civile; 

Art. 95 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
Nemodificat 
 

Art. 92 devine art. 95 
prin renumerotare. 
 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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g) asigură participarea reprezentanţilor, a experţilor şi a 
specialiştilor la activităţile Comitetului Național 
pentru Situații de Protecție Civilă; 
 
 
h) pun la dispoziţia IGSU personal calificat în vederea 
constituirii echipelor de specialiști/experţi pentru 
investigare/evaluare post-eveniment sau personalul 
necesar intervenţiei, după caz, precum și personalul 
calificat necesar în centrele de conducere și coordonare 
a intervenției; 
i) pun la dispoziţia Comitetului Naţional datele 
şiinformaţiile solicitate în scopul elaborării strategiei 
naţionale de protecţie civilă, a planurilor şi programelor 
de protecţie civilă, precum şi IGSU pentru constituirea 
bazei de date proprii; 
j) asigură gestionarea tipurilor de riscuri specifice şi 
îndeplinirea funcţiilor de sprijin prin structuri specifice 
domeniilor de competenţă, potrivit legii. Organizarea şi 
funcţionarea acestor structuri se stabilesc prin hotărâre 
a Guvernului. 
 
 
 
 
(2) Ministerul Apărării Naționale planifică şi execută 
măsurile de protecţie civilă, potrivit organizării şi 
planurilor specifice proprii şi planurilor comune cu alte 
ministere. 

La articolul 95, alineatul (1), litera g) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
g) asigură participarea reprezentanţilor, a experţilor şi a 
specialiştilor la activităţile Comitetului Național; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
După litera j) se introduce o nouă literă, lit. k) cu 
următorul cuprins: 
k) analizează şi asigură sprijinul pentru asigurarea 
resurselor umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situațiilor de protecție civilă; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102. ART. 93 
 
(1) Ministerul Afacerilor Interne exercită, următoarele 

Art. 96 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat

Art. 93 devine art. 96 
prin renumerotare. 
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atribuții principale: 
a) elaborează şi prezintă Guvernului, spre aprobare, 
proiectul de strategie naţională a protecţiei civile; 
b) elaborează proiecte de acte normative specifice și le 
avizează pe cele cu impact în domeniul protecției 
civile; 
c) coordonează activităţile de protecţie prin evacuare şi 
adăpostire a personalului autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale, instituţiilor publice, 
operatorilor economici şi a populaţiei, în situaţii de 
protecţie civilă, potrivit planurilor întocmite; 
d) stabileşte autorităţile administraţiei publice centrale 
şi locale care au obligativitatea amenajării  punctelor de 
comandă şi/sau spaţiile de adăpostire, după caz; 
e) analizează periodic, împreună cu autorităţile 
administraţiei publice centrale, stadiul realizării 
măsurilor necesare a fi luate în situaţii de protecţie 
civilă; 
f) elaborează și aprobă prin ordin al ministrului norme 
metodologice pentru întocmirea planurilor de urgenţă 
internă şi externă a operatorilor economici; 
g) organizează şi conduce exerciţii de specialitate; 
h) coordonează acţiunile de limitare şi înlăturare a 
urmărilor situațiilor de protecţie civilă; 
i) colaborează cu organisme internaţionale de 
specialitate; 
j) coordonează, prin Departamentul pentru Situații de 
Protecție Civilă sau, după caz, Inspectoratul General 
pentru Siutații de Urgență constituirea modulelor 
specializate de protecție civilă  care sunt destinate 
misiunilor de protecție civilă în afara teritoriului 
național, asigură conducerea acestora și stabilește, de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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comun acord cu instituțiile care contribuie cu personal 
și tehnică de specialitate, modul de asigurare a 
sustenabilității acestora. 
k) asigură participarea în afara teritoriului național a 
structurilor de intervenție proprii, cu personalul, 
tehnica, echipamentele și în timpii operativi asumați, 
potrivit planurilor de intervenție comună/acordurilor 
încheiate. 
 
 
 
(2) IGSU este autoritate de stat în domeniul protecției 
civile și îndeplineşte rolul de punct naţional de contact 
în relaţiile cu organisme internaţionale de profil. 
(3) Controlul de stat în domeniul protecției civile se 
realizează prin activități de reglementare, avizare, 
autorizare, atestare, recunoaştere, verificare şi control şi 
se exercită prin personalul nominalizat la nivelul IGSU, 
respectiv prin cel din cadrul ISU, în scopul aplicării 
unitare a prevederilor legale pe întreg teritoriul 
României. 
(4) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (3), 
autoritățile publice centrale și locale vor pune la 
dispoziție, la solicitare, specialiști, potrivit 
competențelor. 
 

 
 
 
 
 
 
La articolul 96, alineatul (1), după litera k) se introduce o 
nouă literă, lit. l) cu următorul cuprins: 
l) analizează şi asigură sprijinul pentru asigurarea 
resurselor umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situaţiilor de protecție civilă. 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
La articolul 96, alineatul (4) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(4) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), 
autoritățile publice centrale și locale vor pune la dispoziție, 
la solicitare, specialiști, potrivit competențelor. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

103. ART. 94 
 
(1) Prefectul are următoarele atribuţii principale: 
a) aprobă planurile operative şi de pregătire pe linia 
protecţiei civile şi a altor activităţi desfăşurate la 
nivelul unităţii administrativ-teritoriale; 

Art. 97 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 

Art. 94 devine art. 97 
prin renumerotare. 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
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b) urmăreşte îndeplinirea măsurilor de protecţie civilă 
la nivelul unităţii administrativ-teritoriale; 
c) asigură, prin acord, legalitatea declarării stării de 
alertă la nivelul unei unități administrativ-teritoriale; 
d) aprobă schema cu riscurile teritoriale întocmită de 
ISU; 
e) asigură condiţii pentru buna desfăşurare şi integrarea 
activităţii forţelor de intervenţie din alte judeţe sau a 
echipelor internaţionale, după caz, sosite în unitatea 
administrativ-teritorială în scopul limitării şi înlăturării 
efectelor dezastrelor; 
f) prezintă Consiliului judeţean sau Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti, după caz, propuneri de 
completare a sistemului de înştiinţare şi alarmare a 
populaţiei, a fondului de adăpostire, a bazei materiale şi 
alte măsuri de protecţie a populaţiei, a bunurilor 
materiale, a valorilor culturale şi a mediului; 
g) exercită controlul aplicării măsurilor în situaţiile de 
protecţie civilă. 
(2) În condițiile declarării/instituirii Stării de 
mobilizare, Stării de război, Stării de asediu, Stării de 
urgență sau a Stării de alertă, solicită autorităților locale 
mobilizarea fondului de intervenție în situații de 
urgență, la dispoziția prefectului, pentru 
asigurarea/achiziționarea unor servicii și bunuri de 
strictă necesitate în vederea realizării măsurilor de 
protecție civilă. 
(3) În contextul alin. (2), propune comitetului pentru 
situații de urgență județean/ Municipiului București 
tipul și cantitățile de bunuri/servicii necesare, care le va 
aproba cu votul favorabil a 2/3 din membrii prezenți. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La articolul 97, alineatele (2) și (3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(2) În condițiile declarării/instituirii Stării de mobilizare, 
Stării de război, Stării de asediu, Stării de urgență sau a Stării 
de alertă, solicită autorităților administrației publice locale 
mobilizarea fondului de intervenție în situații de urgență, la 
dispoziția prefectului, pentru asigurarea/achiziționarea unor 
servicii și bunuri de strictă necesitate în vederea realizării 
măsurilor de protecție civilă. 
(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), propune comitetului 
pentru situații de urgență județean/ Municipiului București 
tipul și cantitățile de bunuri/servicii necesare, care le va 
aproba cu votul favorabil a 2/3 din membrii prezenți. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 

(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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(4) Coordonează nemijlocit, cu sprijinul tehnic de 
specialitate al ISU, evacuarea populației din zonele 
afectate de situațiile de protecție civilă, precum și 
primirea celei care se evacuează pe teritoriul județului, 
potrivit planurilor existente sau hotărârii Comitetului 
Național. 
(5) Asigură, la nivel județean/Municipiul București, în 
colaborare cu autoritățile locale/sectoare ale 
Municipiului București, evaluarea şi centralizarea 
solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de 
protecţie civilă, precum şi distribuirea celor primite. 
(6) Dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în 
zona sinistrată/evacuată sau, după caz, alte masuri cu 
caracter tehnico-organizatoric. 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 

104. ART. 95 
 
Primarul are următoarele atribuţii principale: 
a) propune consiliului local structura organizatorică de 
protecţie civilă; 
b) propune consiliului local dimensionarea şi 
completarea/modernizarea sistemului de avertizare-
alarmare a populaţiei în funcţie de dezvoltarea 
urbanistică a localităţii; 
c) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în 
domeniul protecţiei civile; 
d) aprobă, potrivit cadrului procedural existent, 
planurile operative și de pregătire; 
e) propune consiliului local aprobarea fondurilor 
necesare realizării măsurilor de protecţie civilă; 
f) participă, potrivit competențelor, la exerciţiile de 
protecție civilă și la celelalte activităţi de pregătire 
privind protecţia civilă; 

Art. 98 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 

Art. 95 devine art. 98 
prin renumerotare. 
 
 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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g) coordonează activitatea serviciilor de urgenţă 
voluntare; 
h) aprobă planurile de cooperare cu localităţile 
învecinate şi organismele neguvernamentale; 
i) dispune măsuri privind menţinerea în stare de 
operativitate a punctelor de comandă şi a adăposturilor 
publice de protecţie civilă şi controlează modul de 
întreţinere al acestora; identifică spaţiile de adăpostire 
ce se pot amenaja în situaţii de protecţie civilă; 
j) urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea 
legăturilor de comunicaţii pentru înştiinţare și 
acţionarea centralizată a mijloacelor de avertizare şi 
alarmare în situații de protecție civilă, asigurând 
integrarea mijloacelor de avertizare-alarmare existente 
la nivelul localităţii/Municipiului București în sistemul 
de înştiinţare, avertizare şi alarmare al 
judeţului/Municipiului București; 
k) răspunde de avertizarea și alarmarea, protecţia şi 
pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie 
civilă; 
l) stabileşte, de comun acord cu ISU, procedura de 
cooperare cu operatorii economici sursă de risc, 
deţinători de sirene de alarmare, pentru acţionarea 
acestora în situaţii de protecție civilă, altele decât cele 
generate ori în legătură cu activitatea operatorilor 
economici respectivi; 
m) solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru 
gestionarea situaţiilor de protecţie civilă; 
n) exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie 
civilă în plan local; 
o) asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de 
ajutoare şi despăgubiri în situaţii de protecţie civilă, 

Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
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precum şi distribuirea celor primite; 
p) coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din 
zonele afectate de situaţiile de protecţie civilă și, după 
caz, primirea celei care se evacuează pe teritoriul 
localității, potrivit planurilor existente sau hotărârii 
Comitetului Național, și stabilește măsurile necesare 
pentru hrănirea, cazarea, asistența medicală și 
asigurarea cu produse de primă necesitate a populației 
evacuate; 
q) dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în 
zona sinistrată; 
r) cooperează cu primarii localităţilor sau ai sectoarelor 
limitrofe, după caz, în probleme de interes comun; 
s) gestionează, depozitează, întreţineşi conservă 
tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civilă, prin 
serviciile de specialitate subordonate și asigură 
constituirea la nivel local a unor depozite cu 
echipamente, materiale de primă necesitate pentru 
populația sinistrată/evacuată care să asigure necesarul 
pentru minim 5% din populația localității. 
 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat  
 
La articolul 98, litera s) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 s) gestionează, depozitează, întreţineşi conservă tehnica, 
aparatura şi materialele de protecţie civilă, prin serviciile de 
specialitate subordonate și asigură constituirea la nivel local 
a unor depozite cu echipamente, materiale de primă 
necesitate pentru populația sinistrată/evacuată care să asigure 
necesarul pentru minimum 5% din populația localității. 
 
După litera s) se introduce o nouă literă, lit. ș) cu 
următorul cuprins: 
ș) analizează şi asigură sprijinul pentru asigurarea 
resurselor umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situaţiilor de protecție civilă. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105. ART. 96 
 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă are 
următoarele atribuţii principale: 

Art. 99 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 

Art. 96 devine art. 99 
prin renumerotare. 
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a) analizează, evaluează şi monitorizează tipurile de 
risc, efectuează prognoze asupra evoluţiei acestora în 
scopul identificării stărilor potenţial generatoare de 
situaţii de protecție civilă, propunând totodată măsuri 
pentru avertizarea populaţieişi prevenirea agravării 
situaţiei; 
b) asigură coordonarea aplicării unitare, pe întreg 
teritoriul ţării, a măsurilor şi acţiunilor de prevenire şi 
gestionare a situaţiilor de protecție civilă; 
c) asigură informarea operativă a ministrului afacerilor 
interne şi a instituţiilor interesate asupra stărilor 
potenţial generatoare de situaţii de protecție civilă sau 
producerii situaţiilor de protecție civilă în teritoriu, 
printr-un sistem informaţional propriu; 
d) coordonează derularea programelor naţionale de 
pregătire în domeniul apărării împotriva dezastrelor; 
e) coordonează activităţile de prevenire şi de 
intervenţie desfăşurate de serviciile publice comunitare 
profesioniste, precum şi constituirea grupelor operative 
pentru coordonarea şi sprijinul răspunsului în situaţii de 
protecție civilă în zonele grav afectate; 
f) transmite şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor 
Comitetului Naţional; 
g) asigură informarea populaţiei prin mass-media 
despre iminenţa ameninţării ori producerea situaţiilor 
de protecție civilă, precum şi asupra măsurilor 
întreprinse pentru limitarea sau înlăturarea efectelor 
acestora; 
h) asigură coordonarea tehnică şi de specialitate a 
centrelor operaţionale şi a centrelor operative şi asigură 
menţinerea permanentă a fluxului informaţional cu 
acestea; 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
La articolul 99, literele h), l), p) și ș)-ț)  se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
h) asigură coordonarea tehnică şi de specialitate a centrelor 
operaţionaleşi a centrelor operative, precum și menținerea 
permanentă a fluxului informaţional cu acestea; 
 

Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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i) cooperează cu organismele de profil pe plan 
internaţional, pe baza convenţiilor la care statul român 
este parte, şi urmăreşte respectarea acestor convenţii în 
domeniul situaţiilor de protecție civilă; 
j) avizează şi propune Comitetului Naţional, spre 
aprobare, planurile de intervenţie, de cooperare sau de 
asistenţă tehnică cu alte structuri ori organizaţii 
internaţionale, în vederea îmbunătăţirii 
managementului în astfel de situații; 
k) constituie şi gestionează baza de date cu privire la 
situaţiile de protecție civilăşi pune la dispoziţia 
instituţiilor interesate datele şi informaţiile solicitate; 
l) avizează regulamentele privind gestionarea situaţiilor 
de urgenţă specifice tipurilor de risc, elaborate de 
comitetele ministeriale, şi le prezintă spre aprobare; 
 
 
m) acordă asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor 
publice centrale şi locale privind gestionarea situaţiilor 
de protecție civilă; 
n) propune ministrului afacerilor interne participarea cu 
forţeşi mijloace la înlăturarea efectelor situaţiilor de 
protecție civilă, cu preponderență cele în situații de 
dezastre, în afara teritoriului ţării, potrivit tratatelor, 
acordurilor şi înţelegerilor internaţionale la care 
România este parte; 
o) coordonează planificarea resurselor necesare 
gestionării situaţiilor de protecție civilă la nivel 
naţional; 
p) elaborează rapoarte şi alte documente pentru 
informarea Comitetului Naţional, Primului-ministru, 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Preşedintelui 

Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
l) avizează regulamentele privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă specifice tipurilor de risc, elaborate de comitetele 
ministeriale şi le prezintă spre aprobare Ministerului 
Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de 
Protecție Civilă; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
p) elaborează rapoarte şi alte documente pentru informarea 
Comitetului Naţional, prim-ministrului, Consiliului Suprem 
de Apărare a Ţării, Preşedintelui României şi comisiilor de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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României şi comisiilor de specialitate ale 
Parlamentului; 
q) cooperează cu celelalte organe ale statului abilitate 
în managementul stării de urgenţă, stării de asediu sau 
al altor stări excepţionale; 
r) funcţionează ca punct naţional de contact în relaţiile 
cu organismele şi organizaţiile internaţionale 
guvernamentale şi neguvernamentale cu 
responsabilităţi în domeniul situaţiilor de protecție 
civilă; 
s) elaborează Regulamentul-cadru privind organizarea, 
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor, centrelor 
operaţionale şi centrelor operative pentru situaţii de 
protecție civilă; 
t) informează Colegiul Ministerului Afacerilor Interne 
asupra activităţii desfăşurate; 
u) coordonează, pe teritoriul naţional, activitatea 
forţelor internaţionale solicitate în sprijin pentru 
rezolvarea situaţiilor de protecție civilă, îndeosebi în 
domeniul înlăturării efectelor distructive ale 
dezastrelor, în conformitate cu prevederile legii 
române; 
v) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Comitetul 
Naţional sau de Primul-ministru privind managementul 
situaţiilor de protecție civilă şi prin regulamentul 
propriu de organizare şi funcţionare. 
 

specialitate ale Parlamentului; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
ș) informează Colegiul Ministerului Afacerilor Interne 
asupra activităţii desfăşurate; 
t) coordonează, pe teritoriul naţional, activitatea 
forţelorinternaţionale solicitate în sprijin pentru rezolvarea 
situaţiilor de protecție civilă, îndeosebi în domeniul 
înlăturării efectelor distructive ale dezastrelor, în 
conformitate cu prevederile legii române; 
             ț) coordonează, potrivit competențelor, 
constituirea modulelor de protecție civilă, asigură 
conducerea acestora și stabilește, de comun acord cu 
instituțiile care contribuie cu personal și tehnică de 
specialitate, modul de asigurare a sustenabilității 
acestora; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
La articolul 99, după litera ț), se introduce o nouă literă, 
lit. u) cu următorul cuprins: 
u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Comitetul 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, după lit. s) 
urmează lit. ș) și după 
lit. t) urmează litera ț). 
Este necesară 
renumerotarea 
elementelor numerotării. 
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Naţional sau de prim-ministru privind managementul 
situaţiilor de protecție civilă şi prin regulamentul propriu de 
organizare şi funcţionare. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

106. ART. 97 
Instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale au obligaţia, potrivit 
competenţelor lor, să transmită Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă sau, după caz, direct 
ministrului afacerilor interne ori primului-ministru 
datele şi informaţiile referitoare la situaţiile potenţial 
generatoare de situaţii de protecție civilă, precum şi 
despre evoluţia şi consecinţele acestora. 
 

Art. 100  
Articolul 100 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi 
securității naţionale au obligaţia, potrivit competenţelor lor, 
să transmită Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă sau, după caz, direct ministrului afacerilor interne 
ori prim-ministrului datele şi informaţiile referitoare la 
situaţiile potenţial generatoare de situaţii de protecție civilă, 
precum şi despre evoluţia şi consecinţele acestora. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Art. 97 devine art. 100 
prin renumerotare. 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

107. ART. 98 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă asigură 
transmiterea deciziilor luate de Guvern sau de 
Comitetul Naţional către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale, în vederea gestionării, în mod 
unitar, a situaţiilor de protecție civilă. 
 

Art. 101 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 98 devine art. 101 
prin renumerotare. 
 

108. Capitolul VII 
Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor 
SECŢIUNEA 1 
Drepturi 
ART. 99 
Cetăţenii au dreptul să încheie contracte de voluntariat 
pentru încadrarea în serviciile de urgenţă profesioniste 
sau voluntare, cu reprezentanţii autorităţilor 
administraţiei publice locale. Statutul personalului 

Capitolul VIII 
 
 
 
Art. 102 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Pentru corectitudinea 
numerotării, actualul 
Capitol VII „Drepturile 
și obligațiile cetățenilor” 
trebuie marcat drept 
„Capitolul VIII” . 
 
Art. 99 devine art. 102 
prin renumerotare. 
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voluntar din serviciile de urgenţă voluntare se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Afacerilor Interne prin IGSU. 
 

 

109. ART. 100 
(1) Cetăţenii care au suferit pagube ca urmare a 
efectelor unei situații de protecție civilă ori ca urmare a 
executării intervenţiei de către serviciile de urgenţă au 
dreptul la ajutoare de urgență, după caz. 
(2) Ajutoarele de urgență se acordă: 
a) din fondurile prevăzute în bugetul local sau județean 
cu această destinaţie; 
b) din fondurile aprobate prin hotărâre a Guvernului, pe 
baza actului de constatare întocmit de organele 
competente; 
c) pentru locuinţele afectate, avariate sau distruse, în 
condițiile stabilite de lege, de către societățile de 
asigurare constituite în Poolul de Asigurare împotriva 
Dezastrelor Naturale. 

Art. 103 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 

Art. 100 devine art.103 
prin renumerotare. 
 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

110. ART. 101 
Personalul serviciilor de urgenţă voluntare şicetăţenii 
care au calitatea de voluntar, care participă la acţiuni 
preventive şi de intervenţie pentru limitare, recuperare 
şi reabilitare pe timpul situaţiilor de protecție civilă au 
dreptul la compensaţiibăneşti, drepturi sociale şi alte 
facilităţi stabilite în Statutul personalului voluntar. 
 

Art. 104  
Personalul serviciilor de urgenţă voluntare şi cetăţenii, care 
au calitatea de voluntar, care participă la acţiuni preventive şi 
de intervenţie pentru limitare, recuperare şi reabilitare pe 
timpul situaţiilor de protecție civilă au dreptul la compensaţii 
băneşti, drepturi sociale şi alte facilităţi stabilite în Statutul 
personalului voluntar, prevăzut la articolul 102. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
 

Art. 101 devine art. 104 
prin renumerotare. 
 

111. SECŢIUNEA a 2-a 
Obligaţii 
 

 
 
 

Art. 102 devine art. 105 
prin renumerotare. 
 



104 
 

Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

ART 102 
 
(1) Cetățenii trebuie să fie pregătiți să ia măsuri de 
protecție adecvate în cazul apariției unei situații de 
protecție civilă. Cetățenii trebuie să cunoască tipurile 
de risc care se pot manifesta în zona comunității, 
recomandările serviciilor de urgență pentru gestionarea 
situațiilor de protecție civilă, precum și măsurile ce pot 
fi dispuse în astfel de situații. 
(2) Cetățenii români, rezidenții și persoanele fără 
cetățenie română, sunt obligați: 
a) să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația 
română în domeniul protecției civile și apărării 
împotriva incendiilor; 
b) să respecte măsurile de siguranță în viața de zi cu zi 
și de la locul de muncă, de mediu, precum și cerințele 
de sănătate și securitate; 
c) să respecte recomandările și să urmeze indicațiile 
personalului serviciilor de urgență/echipelor de 
intervenție/persoană investită cu exercitarea autorității; 
d) să sprijine, din proprie inițiativă sau la solicitare, în 
măsura în care este posibil, acțiunea personalului 
serviciilor de urgență/echipelor de intervenție/persoană 
investită cu exercitarea autorității, pentru îndeplinirea 
misiunilor de salvare și a altor lucrări urgente; 
e) să cunoască modul în care este avertizată 
comunitatea în situații de protecție civilă; 
f) să îndeplinească alte atribuții și obligații legate de 
situații de protecție civilă, în conformitate cu legislația 
din România. 
(3) Cetăţenii sunt obligaţi: 
a) să respecte şi să aplice normele şi regulile de 

Art. 105 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Cetăţenii români sunt obligaţi: 
a) să respecte şi să aplice normele şi regulile de protecţie 

 
 
 
 
 
 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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protecţie civilă stabilite de autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale, precum şi de conducătorii 
instituţiilor publice, ai agenţilor economici ori ai 
organizaţiilor neguvernamentale, după caz; 
 
 
b) să ducă la îndeplinire măsurile de protecţie civilă 
dispuse, în condiţiile legii, de autorităţile competente 
sau de personalul învestit cu exerciţiul autorităţii 
publice din cadrul serviciilor publice de urgenţă; 
c) să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă 
abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin 
apelarea numărului 112, despre iminenţa producerii sau 
producerea oricărei situaţii de protecție civilă despre 
care iau cunoştinţă; 
d) să asigure întreținerea adăposturilor aflate în 
proprietate/administrare/chirie și menținerea în stare de 
operativitate; 
e) să participe la pregătirea de protecţie civilă la locul 
unde îşidesfăşoară activitatea; 
f) să-şi asigure mijloacele individuale de protecţie, 
trusa sanitară, rezerva de alimente şi apă, precum şi alte 
materiale de primă necesitate pentru protecţia familiilor 
lor, potrivit tipurilor de risc ce se pot manifesta în zona 
în care locuiesc; 
g) să permită necondiționat, în situații de protecție 
civilă, accesul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în 
incinte sau pe terenuri proprietate privată; 
h) să permită instalarea mijloacelor de alarmare pe 
clădirile proprietate privată sau aparţinând asociaţiilor 
de locatari sau proprietari, după caz, fără plată, precum 
şi accesul persoanelor autorizate, în vederea întreţinerii 

civilă stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale 
şi locale, precum şi de conducătorii instituţiilor publice, ai 
operatorilor economici ori ai organizaţiilor 
neguvernamentale, după caz; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
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acestora; 
i) să efectueze evacuarea din zonele afectate sau posibil 
a fi afectate de producerea unei situații de protecție 
civilă, potrivit măsurilor dispuse şi aduse la cunoştinţă 
de către autorităţile abilitate; 
j) să efectueze adăpostirea în situații de protecție civilă, 
potrivit celor dispuse și aduse la cunoștință de către 
autoritățile abilitate; 
k) să solicite avizele şiautorizaţiile privind protecţia 
civilă, în cazurile prevăzute de lege. 
(2) Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) 
revine, corespunzător situaţiei în care se găsesc, 
şicetăţenilor străini care desfăşoară activităţi, au 
reşedinţa sau se află în tranzit, după caz, pe teritoriul 
României. 
(3) Cetăţenii declaraţi inapţi de muncă din motive 
medicale sunt scutiţi, pe timpul intervenţiei în sprijinul 
forţelor de protecţie civilă, de prestarea de servicii ori 
de participarea la executarea de lucrări, evacuarea de 
bunuri şi altele asemenea, care presupun efort fizic. 
 

 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
(4) Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) revine, 
corespunzător situaţiei în care se găsesc, şi cetăţenilor străini 
care desfăşoară activităţi, au reşedinţa sau se află în tranzit, 
după caz, pe teritoriul României. 
(5) Cetăţenii români declaraţi inapţi de muncă din motive 
medicale sunt scutiţi, pe timpul intervenţiei în sprijinul 
forţelor de protecţie civilă, de prestarea de servicii ori de 
participarea la executarea de lucrări, evacuarea de bunuri şi 
altele asemenea, care presupun efort fizic 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corecta 
numerotare a alineatelor, 
ultimele două alineate 
trebuie marcate ca alin. 
(4) și (5). 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

112. ART. 103 
 
(1) Persoanele juridice de drept public sau privat, 
denumite în continuare persoane juridice, sunt obligate 
să respecte reglementările tehnice și să ia măsuri de 
protecție a salariaților în cazul apariției unei situații de 
protecție civilă. Persoanele juridice trebuie să cunoască 
tipurile de risc care se pot manifesta în zona 
comunității și în zona de competență, recomandările 
serviciilor de urgență pentru gestionarea situațiilor de 
protecție civilă, precum și măsurile ce pot fi dispune în 

Art. 106 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 103 devine art. 106 
prin renumerotare. 
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astfel de situații. 
(2) Persoanele juridice sunt obligate: 
a) să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația 
română în domeniul protecției civile, și apărării 
împotriva incendiilor; 
b) să asigure salariaților timpul necesar pentru 
instruirea în domeniul protecției civile, să dispună rolul 
și responsabilitățile salariaților la apariția unei situații 
de protecție civilă sau la primirea unei avertizări 
privind o stare potențial generatoare de situații de 
protecție civilă; 
c) să respecte regulile și procedurile stabilite la 
manifestarea unei situații de protecție civilă; 
d) să sprijine, din proprie inițiativă sau la solicitare, în 
măsura în care este posibil, acțiunea personalului 
serviciilor de urgență/echipelor de intervenție/persoană 
investită cu exercitarea autorității pentru îndeplinirea 
misiunilor de salvare și a altor lucrări urgente; 
e) să verifice pregătirea salariaților în managementul 
situațiilor de protecție civilă; 
f) să permită accesul necondiționat al forțelor de 
intervenție ale serviciilor de urgență la producerea unei 
situații de protecție civilă în zona de competență. 
 

 
Nemodificat 

Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

113. Capitolul IX 
Pregătirea pentru protecţia civilă 
 
ART. 104 
(1) Pregătirea pentru protecţia civilă cuprinde: 
a) pregătirea personalului autorităților și instituțiilor cu 
responsabilități în domeniul protecției civile; 
b) pregătirea populației și salariaților; 

 
 
Art. 107 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 

Art. 104 devine art. 107 
prin renumerotare. 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
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c) pregătirea teritoriului. 
(2) Pregătirea pentru protecția civilă este obligatorie 
pentru toate persoanele fizice şi juridice şi are caracter 
permanent. 
(3) Planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii 
pentru protecția civilă se reglementează prin ordin al 
ministrului afacerilor interne şi se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 

 
Nemodificat 
 
La articolul 107, alineatul (3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(3) Planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii pentru 
protecția civilă se reglementează prin ordin al ministrului 
afacerilor interne care se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

114. SECŢIUNEA 1 
Pregătirea personalului autorităților și instituțiilor 
cu responsabilități în domeniul protecției civile 
ART. 105 
Pregătirea personalului autorităților și instituțiilor cu 
responsabilități în domeniul protecției civile cuprinde 
pregătirea serviciilor de urgenţă și a altor structuri cu 
atribuții privind protecția civilă, pregătirea personalului 
cu funcţii de conducere pe linia protecţiei civile, 
precum şi a personalului de specialitate. 
 
 

 
Nemodificat 
 
Art. 108 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 105 devine art. 108 
prin renumerotare. 
 

115. ART. 106 
(1) Pregătirea profesională a serviciilor de urgenţă şi a 
altor structuri cu atribuții privind protecția civilă, 
incluzând și pregătirea resurselor pentru intervenție, se 
realizează pe baza programelor anuale, aprobate de 
şefii acestora. 
(2) Planificarea exerciţiilor de cooperare privind 
protecţia civilă la care participă, potrivit specificului 
acestora, serviciile de urgenţă, forţele de protecţieşi 

Art. 109 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 

Art. 106 devine art. 109 
prin renumerotare. 
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sprijin, precum şi populaţia se aprobă de prefect, primar 
sau de ministrul afacerilor interne, după caz. 
(3) În documentele de planificare a pregătirii privind 
protecţia civilă se prevăd şi resursele materiale şi 
financiare necesare, precum şi cine le asigură. 
 

 
 
Nemodificat 

116. ART. 107 
 
(1) Iniţierea, calificarea, perfecţionarea sau 
specializarea conducătorilor structurilor specializate de 
protecţie civilă, a şefilor serviciilor de urgenţă 
voluntare şi private, a personalului de specialitate în 
domeniul protecției civile, precum şi a altor persoane 
cu atribuţii în acest domeniu se realizează prin cursuri, 
convocări sau instructaje şi se desfăşoară în Centrul 
Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 
Managementul Situaţiilor de Protecție Civilă şi în 
centrele zonale ale acestuia, precum şi în Institutul 
Naţional de Administraţie sau în alte instituţii de 
formare de profil. 
(2) Organizarea şi funcţionarea centrelor zonale de 
pregătire se reglementează prin ordin al ministrului 
afacerilor interne şi se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
(3) Programele de pregătire în domeniul protecției 
civile care se adresează categoriilor de personal 
organizate de alte entităţi decât cele din subordinea 
IGSU, se supun avizării de specialitate a conducătorilor 
acestora. 
(4) Pregătirea pentru protecţia civilă în instituţiile de 
învăţământ este obligatorie şi se desfăşoară pe baza 
tematicilor avizate de IGSU. 

Art. 110 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La articolul 110, alineatul (2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(2) Organizarea şi funcţionarea centrelor zonale de pregătire 
se reglementează prin ordin al ministrului afacerilor interne 
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 

Art. 107 devine art. 110 
prin renumerotare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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117. ART. 108 

Formarea inițială și continuă a  personalului serviciilor 
de urgenţă profesioniste se realizează în instituţiile de 
învăţământ de profil din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, a Ministerului Apărării Naționale, 
precum şi în alte unităţi/centre/baze de pregătire 
abilitate, din ţarăşi din străinătate. 
 

Art. 111 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 108 devine art. 111 
prin renumerotare. 
 

118. SECŢIUNEA a 2-a 
Pregătirea populației și salariaților 
      
ART. 109 
 
(1) Informarea şi educarea preventivă a populaţiei 
privind protecţia civilă sunt obligatorii şi se asigură 
prin instituţiile de învăţământ şi educaţie de toate 
gradele, mijloacele de informare în masă şi serviciile 
profesioniste și voluntare pentru situaţii de protecție 
civilă sau, după caz alte structuri constituite la nivel 
local. 
(2) Ministerul Educaţiei Naționale, în colaborare cu 
IGSU, stabileşte, prin protocol, temele şi activităţile 
practic-aplicative de educaţie privind protecţia civilă, 
care se includ în programele de învăţământ, precum şi 
în planurile activităţilor extraşcolare. 
 
 
 
(3) Societăţile publice şi private, naţionaleşi locale, de 
radio şi televiziune, precum şi presa scrisă sau on-line 
sunt obligate să asigure prezentarea în emisiunile, 

 
Nemodificat 
 
Art. 112 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
La articolul 112, alineatul (2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(2) Ministerul Educaţiei și Cercetării, în colaborare cu 
IGSU, stabileşte, prin protocol, temele şi activităţile practic-
aplicative de educaţie privind protecţia civilă, care se includ 
în programele de învăţământ, precum şi în planurile 
activităţilor extraşcolare. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 

Art. 109 devine art. 112 
prin renumerotare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru redarea corectă a 
denumirii ministerului. 
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respectiv în ştirile şi reportajele acestora, a riscurilor 
potenţiale, măsurilor preventive şi a modului de acţiune 
şi comportare a populaţiei pe timpul situaţiilor de 
protecție civilă. 
(4) La informarea şi educarea preventivă a populaţiei 
privind protecţia civilă pot participa şi organizaţiile 
neguvernamentale de interes public sau după caz 
utilitate publică potrivit statutelor şi specificului 
activităţilor acestora. 
 

 
 
 
 
Nemodificat 

119. ART. 110 
(1) Instruirea salariaţilor privind protecţia civilă se 
asigură sistematic, de regulă împreună cu instructajele 
de prevenire şi stingere a incendiilor, în condiţiile 
stabilite prin dispoziţiile generale elaborate de IGSU şi 
aprobate de ministrul afacerilor interne. 
(2) Participarea salariaţilor la instruire constituie 
sarcină de serviciu. 
 

Art. 113 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 

Art. 110 devine art. 113 
prin renumerotare. 
 

120. ART. 111 
Periodic, pe baza planurilor şi a programelor de 
pregătire şi cu aprobarea primarului localităţii, se 
efectuează exerciţii de alarmare publică. 
 

Art. 114 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Art. 111 devine art. 114 
prin renumerotare. 

 

121. SECŢIUNEA a 3-a 
Pregătirea teritoriului 
 
ART. 112 
(1) Pregătirea teritoriului pentru protecția civilă 
cuprinde ansamblul de măsuri și acțiuni stabilite și 
realizate într-o concepție unitară pentru asigurarea 
protecției populației, bunurilor materiale și 

 
Nemodificat 
 
Art. 115 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 

Art. 112 devine art. 115 
prin renumerotare. 
 



112 
 

Nr. 
Crt. 

Forma inițială 
(PLx 269/2020) 

Amendamente Observații 

patrimoniului național, precum și pentru asigurarea 
viabilității infrastructurii critice, împotriva efectelor 
situațiilor de protecție civilă. 
(2) Pregătirea teritoriului pentru protecția civilă care 
vizează acțiunile de protecție prin înştiinţare, 
avertizare, alarmare și adăpostire se realizează prin 
măsuri de planificare, proiectare, execuţie, exploatare 
şiîntreţinere a sistemelor și amenajărilor specifice și se 
includ în programele de pregătire a teritoriului pentru 
apărare, elaborate şi avizate conform legii. 
(3) Se interzice emiterea autorizaţiilor de construire, 
precum şi realizarea construcţiilor sau amenajărilor de 
orice fel, în zonele cu risc de inundaţii, alunecări sau 
prăbuşiri de teren, stabilite prin planurile de analiză şi 
acoperire a riscurilor, elaborate  potrivit legii. 
 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
La articolul 115, alineatul (3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(3) Se interzice emiterea autorizațiilor de construire, precum 
şi realizarea construcțiilor sau amenajărilor de orice fel, în 
zonele cu risc de inundații, alunecări sau prăbușiri de teren, 
stabilite prin planurile de amenajare urbanistice– Plan 
Urbanistic General, Plan Urbanistic Zonal, Plan 
Urbanistic de Detaliu - sau, după caz, stabilite prin 
planurile de analiză şi acoperire a riscurilor, elaborate  
potrivit legii. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

122. ART. 113 
(1) Asigurarea viabilității infrastructurii critice, 
împotriva efectelor situațiilor de protecție civilă și ale 
conflictelor militare se realizează pe baza unei 
concepții naționale aprobate prin hotărâre a 
Guvernului. 
(2) În cadrul Ministerului Afacerilor Interne se 
organizează Centrul de coordonare a protecției 
infrastructurii critice care va asigura și punctul naţional 
de contact în relaţia cu statele membre ale Uniunii 
Europene, Comisia Europeană, Organizaţia Tratatului 

 
 
Articolul 116 se elimină. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Pentru evitarea instituirii 
unor reglementări 
paralele. 
Protecția infrastructurii 
critice este reglementată 
în cuprinsul OUG 
98/2010 aprobată cu 
modificări prin Legea 
18/2011. 
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Atlanticului de Nord şi alte structuri internaţionale, 
precum şi managementul reţelei CIWIN (Reţeaua 
Europeană de Informare şi Avertizare privind 
Infrastructurile Critice) la nivel naţional. 
 

123. Capitolul X 
Obligaţiile conducătorilor instituţiilor publice, 
operatorilor economici, proiectanţilor, 
constructorilor, beneficiarilor şi salariaţilor 
 
ART. 114 
(1) Conducătorii instituţiilor publice şi managerii 
operatorilor economici, indiferent de forma de 
proprietate, au următoarele obligaţii principale: 
a) asigură identificarea, monitorizarea şi evaluarea 
factorilor de risc specifici, generatori de situații de 
protecție civilă; 
b) stabilesc şi urmăresc îndeplinirea măsurilor şi a 
acţiunilor de prevenire, pregătire și răspuns, în funcţie 
de prevederile planului de analiză și acoperire a 
riscurilor; 
c) organizează şi dotează, pe baza criteriilor de 
performanţă elaborate de IGSU, servicii de urgenţă 
private şi stabilesc regulamentul de organizare şi 
funcţionare a acestora ori încheie convenţii sau 
contracte cu alte servicii de urgenţă voluntare ori 
private, care dispun de forţeşi mijloace capabile să 
intervină operativ şi eficace în cazul situaţiilor de 
protecţie civilă; 
d) participă la exerciții în situații de protecție civilă şi 
conduc nemijlocit acţiunile de alarmare, evacuare și 
intervenţie desfăşurate de unităţile proprii; 

 
Nemodificat 
 
 
 
Art.116 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Renumerotare. 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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e) asigură gratuit forţelor de intervenţie chemate în 
sprijin în situaţii de protecție civilă echipamentele, 
substanţele, mijloacele şi antidoturile adecvate 
riscurilor specifice; 
f) asigură alarmarea populaţiei din zona de risc creată 
ca urmare a activităţilor proprii desfăşurate, informând 
despre aceasta ISU, comitetul local și cel județean 
pentru situații de protecție civilă; 
g) asigură echipamentele necesare interconectării 
mijloacelor de avertizare-alarmare pentru realizarea 
acţionării centralizate a acestora; 
h) asigură cooperarea cu autorităţile administraţiei 
publice judeţene/Municipiului Bucureştişi locale pentru 
acţionarea sirenelor de avertizare-alarmare publică de 
către primării şi/sau ISU. 
i) prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru 
cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de protecţie 
civilă; 
j) informează persoanele şi 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 
operatorului economic; 
k) stabilesc şi transmit, către transportatorii, 
distribuitorii şi utilizatorii produselor, regulile şi 
măsurile de protecţie specifice, corelate cu riscurile 
previzibile la utilizare, manipulare, transport şi 
depozitare; 
l) încheie contracte, convenţii sau protocoale de 
cooperare cu alte servicii de urgență private sau 
voluntare; 
m) menţin în stare de funcţionare mijloacele de 
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înștiințare, avertizare-alarmare, adăposturile de 
protecţie civilă şi mijloacele tehnice proprii, destinate 
adăpostirii sau intervenţiei, ţinevidenţa acestora şi le 
verifică periodic; 
n) asigură pregătirea personalului cu atribuții în 
domeniul protecției civile; 
o) îndeplinesc alte obligaţiişi măsuri stabilite, potrivit 
legii, de către organismele şi organele abilitate. 
(2) Conducătorii instituţiilor publice şi ai operatorilor 
economici, indiferent de forma de proprietate, sunt 
obligaţi să permită instalarea, fără plată, a mijloacelor 
de alarmare pe clădirile proprii. 
(3) Operatorii economici a căror activitate prezintă 
pericole de accidente majore în care sunt implicate 
substanţe periculoase se supun şi prevederilor 
legislaţiei specifice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 

124. ART. 115 
Persoanele fizice sau juridice care deţin imobile în 
indiviziune sau le utilizează în comun sunt obligate să 
coopereze pentru îndeplinirea măsurilor de protecţie 
civilă pentru întregul imobil sau ansamblu de imobile. 
 

Art.117 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

Renumerotare 

125. ART. 116 
 
(1) Proiectanţii, constructorii şi beneficiarii de investiţii 
au următoarele obligaţii: 
a) să prevadă în documentaţiile tehnice ale investiţiilor 
măsurile specifice, echipamentele şi dotările necesare, 
conform normativelor în vigoare, şi să asigure 
realizarea lor înainte de darea în exploatare a 
investiţiei; 

Art.118 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Renumerotare 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
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b) să obţină toate avizele, autorizaţiileşi acordurile 
privind protecţia civilă, conform legii, şi să urmărească 
realizarea măsurilor stabilite în cuprinsul acestora; 
c) să evalueze riscul seismic al zonei în care se execută 
lucrările şi să întocmească proiectul, respectiv să 
execute construcţia sau instalaţia conform gradului de 
risc seismic evaluat. 
(2) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuţieşi pe 
întreaga lor durată de existenţă, construcţiileşi 
amenajările, echipamentele, utilajele şi instalaţiile 
tehnologice pentru autorizare în domeniul protecţiei 
civile se supun unei examinări sistematice şi calificate 
pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor, în 
condiţiile prevăzute de reglementările specifice. 
(3) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. 
(2) revine persoanelor care concură la proiectarea, 
realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea 
construcţiilor, a echipamentelor şi a instalaţiilor 
tehnologice, potrivit obligaţiilor şi răspunderilor 
prevăzute de lege. 
(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi 
controlul riscurilor se elaborează de IGSU, se aprobă 
prin ordin al ministrului afacerilor interne şi se publică 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
La articolul 118, alineatele (3) și (4) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
(3) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (2) 
revine persoanelor care contribuie la proiectarea, realizarea, 
exploatarea, întreţinerea, repararea construcţiilor, a 
echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice, potrivit 
obligaţiilor şi răspunderilor prevăzute de lege. 
(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul 
riscurilor se elaborează de IGSU, se aprobă prin ordin al 
ministrului afacerilor interne care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

126. ART. 117 
Salariaţii au următoarele drepturi şiobligaţii: 
a) să beneficieze, în mod gratuit, de echipament de 
protecţie individuală, de tratament medical şi 
antidoturi, dacă sunt încadraţi la agenţi economici sau 
instituţii cu surse de risc nuclear, chimic sau biologic; 
 

Art.119 
Nemodificat 
La articolul 119, litera a) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
a) să beneficieze, în mod gratuit, de echipament de protecţie 
individuală, de tratament medical şi antidoturi, dacă sunt 
încadraţi la operatori economici sau instituţii cu surse de 

Renumerotare 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
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b) să beneficieze de măsurile de protecţie socială 
prevăzute prin lege pentru perioadele de întrerupere a 
activităţii, impuse de situaţiile de protecţie civilă; 
c) să respecte normele, regulile şi măsurile de protecţie 
civilă stabilite; 
d) să participe la instruiri, exerciţii şi la alte forme de 
pregătire specifică. 
 

risc nuclear, chimic sau biologic; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 

a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

127. Capitolul XI 
Asigurarea materială şi financiară 
 
SECŢIUNEA 1 
Asigurarea materială 
 
ART. 118 
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 
instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia 
să planifice şi să realizeze asigurarea materială şi 
financiară a protecţiei civile, potrivit legii. 
 

 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
Art.120 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
Renumerotare 

128. ART. 119 
(1) Înzestrarea şi dotarea IGSU şi a structurilor 
subordonate cu tehnică, aparatură şi materiale specific 
militare se asigură de Ministerul Afacerilor Interne, pe 
baza normelor de înzestrare şi dotare aprobate de 
ministrul afacerilor interne. 
(2) Dotarea structurilor de protecţie civilă, altele decât 
cele prevăzute la alin. (1), se efectuează pe baza 
normelor elaborate de persoanele juridice care au 
constituit aceste structuri, avizate de ISU/București-

Art.121 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 

Renumerotare 
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Ilfov şi aprobate de prefect. 
 

129. ART. 120 
(1) În vederea asigurării resurselor suplimentare de 
materiale necesare pe timpul stării de alertă, în 
depozitele IGSU și structurilor care asigură 
coordonarea operațională a acțiunilor de intervenție, 
precum și la nivelul unităților administrativ teritoriale 
de nivel județ/sectoare ale Municipiului București se 
constituie stocuri de răspuns la dezastre 
(2) Componența minimă a stocurilor de răspuns la 
dezastre se stabilește pe baza criteriilor emise de 
Departamentul pentru Situații de Protecție Civilă și 
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, 
aprobate prin hotărâre a Guvernului în termen de 180 
de zile de la aprobarea prezentei legi. 
(3) La declararea stării de alertă la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale de nivel județ/sectoare ale 
Municipiului București, șeful Departamentului pentru 
Situații de Protecție Civilă poate dispune, prin 
dispoziție scrisă, utilizarea resurselor suplimentare 
constituite ca stocuri de răspuns la dezastre. 
 

Art.122 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
La articolul 122, alineatul (2) se elimină. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
 
(2) La declararea stării de alertă la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale de nivel județ/sectoare ale 
Municipiului București, șeful Departamentului pentru 
Situații de Protecție Civilă poate dispune, prin dispoziție 
scrisă, utilizarea resurselor suplimentare constituite ca 
stocuri de răspuns la dezastre. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Renumerotare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
renumerotare 

130. ART. 121 
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. 
 

Art.123 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 

Renumerotare 

131. ART. 122 
(1) Întreţinerea, repararea, depozitarea şievidenţa 

La articolul 124, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

Renumerotare 
Amendament de tehnică 
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mijloacelor tehnice de protecţie civilă, precum şi durata 
normată de folosinţă a acestora se realizează potrivit 
normelor tehnice elaborate de IGSU şi aprobate de 
ministrul afacerilor interne. 
 
 
 
(2) Montarea, întreţinerea, repararea şi exploatarea 
sistemelor de alarmare, de comunicaţiişi informatice de 
protecţie civilă se asigură cu sprijinul operatorilor 
economici de profil, pe baza contractelor sau a 
convenţiilor legale încheiate cu aceştia. 
 

(1) Întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa 
mijloacelor tehnice de protecţie civilă, precum şi durata 
normată de folosință a acestora se realizează potrivit 
normelor tehnice elaborate de IGSU şi aprobate prin ordin 
al ministrului afacerilor interne. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 

legislativă. 
 

132. ART. 123 
(1) Materialele didactice necesare pentru protecţia 
civilă: filme, diafilme, planşe, manuale, broşuri, 
pliante, reviste şi altele se realizează de Ministerul 
Afacerilor Interne şi se asigură gratuit autorităţilor 
administraţiei publice, instituţiilor publice şi 
operatorilor economici. 
 
 
(2) Autorităţile publice, instituţiile publice şi operatorii 
economici au obligaţia de a realiza materiale de 
popularizare a activităţilor de protecţie civilă, emisiuni 
de radio şi de televiziune, precum şi alte activităţi cu 
resurse proprii sau altele legal constituite, cu acordul 
IGSU şi al serviciilor de urgenţă profesioniste. 
 

La articolul 125, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(1) Materialele didactice necesare pentru protecţia civilă: 
filme, planşe, manuale, broşuri, pliante, reviste şi altele se 
realizează de  Ministerul Afacerilor Interne şi se asigură 
gratuit autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor 
publice şi operatorilor economici. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 

Renumerotare 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

133. SECŢIUNEA a 2-a 
Asigurarea financiară 
      

Nemodificat 
 
 

 
 
Renumerotare 
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ART. 124 
(1) Finanţarea cheltuielilor cu protecţia civilă se 
asigură, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele 
locale, din bugetele instituţiilor publice autonome, ale 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii şi din bugetele proprii ale operatorilor 
economici, după caz, în limita a minim 0,15% din 
buget. 
(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital 
aferente activităţii ISU se asigură atât din bugetul de 
stat, cât şi din bugetele locale, astfel: 
a) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Afacerilor Interne, se finanţează categoriile de 
cheltuieli reprezentând cheltuielile de personal, 
drepturile cu caracter social, hrana, medicamentele de 
uz veterinar şi materialele sanitare pentru animale, 
materialele şi prestările de servicii cu caracter 
funcţional, obiectele de inventar de mică valoare sau de 
scurtă durată, echipamentul, alte cheltuieli, transferurile 
consolidabile şi neconsolidabile, lucrările de investiţii, 
achiziţiile de bunuri, dotările independente şi alte 
cheltuieli de investiţii, în limita a minim 0,35% din 
buget; 
b) anual, prin anexă la legea bugetului de stat, din unele 
venituri ale bugetului de stat, se alocă bugetelor proprii 
ale judeţelor sume defalcate pentru finanţarea 
cheltuielilor de întreţinere şi gospodărie, pentru 
reparaţii curente şi reparaţii capitale, precum şi pentru 
achiziţionarea de cărţi şi publicaţii. 
(3) Din fondurile publice locale, precum şi din cele 
gestionate în afara bugetului local, 
autorităţileadministraţiei publice locale pot să 

Articolul 126 se modifică și va avea următorul cuprins: 
(1) Finanţarea cheltuielilor cu protecţia civilă se asigură, 
potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele locale, din 
bugetele instituţiilor publice autonome, ale instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 
din bugetele proprii ale operatorilor economici, după caz, în 
limita a minimum 0,15% din buget. 
(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente 
activităţii ISU se asigură atât din bugetul de stat, cât şi din 
bugetele locale, astfel: 
            a) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Afacerilor Interne, se finanţează categoriile de cheltuieli 
reprezentând cheltuielile de personal, drepturile cu caracter 
social, hrana, medicamentele de uz veterinar şi materialele 
sanitare pentru animale, materialele şi prestările de servicii 
cu caracter funcţional, obiectele de inventar de mică valoare 
sau de scurtă durată, echipamentul, alte cheltuieli, 
transferurile consolidabile şi neconsolidabile, lucrările de 
investiţii, achiziţiile de bunuri, dotările independente şi alte 
cheltuieli de investiţii, în limita a minimum 0,35% din buget; 
 
 
b) anual, prin anexă la legea bugetului de stat, din unele 
venituri ale bugetului de stat, se alocă bugetelor proprii ale 
judeţelor sume defalcate pentru finanţarea cheltuielilor de 
întreţinere şi gospodărie, pentru reparaţii curente şi reparaţii 
capitale, precum şi pentru achiziţionarea de cărţi şi publicații 
de specialiate. 
 
Alin. (3) nemodificat 
 
 

 
Amendament de tehnică 
legisativă. 
 
 
 
 
Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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cofinanţezeşi categoriile de cheltuieli prevăzute la alin. 
(2) lit. a), cu excepţia cheltuielilor de personal. 
(4) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital 
aferente IGSU, instituţiilorşiunităţilor subordonate 
acestuia se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Afacerilor Interne. 
(5) Resursele bugetare prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) 
se completează cu donaţii, sponsorizări şicontribuţii ale 
societăţilor şi ale caselor de asigurare sau de 
reasigurare, potrivit legii. 
(6) Obiectivele de investiţii de interes naţional pentru 
protecţia civilă se finanţează de la bugetul de stat. 
 

 
 
Alin. (4) nemodificat. 
 
 
 
 (5) Resursele bugetare prevăzute la alin. (2)-(4) se 
completează cu donații, sponsorizări şicontribuţii ale 
societăţilor şi ale caselor de asigurare sau de reasigurare, 
potrivit legii. 
 
Alin. (6) nemodificat 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legisativă. 
 

134. ART. 125 
(1) Cheltuielile pentru realizarea, dotarea şi întreţinerea 
adăposturilor de protecţie se suportă de către deţinător 
sau proprietar, după caz. 
(2) Punctele de comandă şi adăposturile de protecţie 
civilă destinate  autorităţilor publice centrale şi locale, 
stabilite în obligația autorităților administraţiei publice 
centrale şi locale pentru obligativitatea amenajării  
punctelor de comandă şi/sau spaţiile de adăpostire, 
după caz; sunt menţinute în stare de operativitate cu 
mijloace materiale şi financiare puse la dispoziţie de 
către instituţiile beneficiare sau gestionare, după caz. 
(3) Pentru suportarea parţială sau integrală a costurilor 
realizării adăposturilor de protecţie civilă aferente 
construcţiei cu destinaţie de locuinţă, se vor aloca 
fonduri cu destinaţia de subvenţii, ce se acordă 
cetăţenilor o singură dată, în condiţiile stabilite prin 
hotărâre a Guvernului. 

 
Nemodificat 
 
 
La articolul 127, alineatul (2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(2) Punctele de comandă şi adăposturile de protecție 
civilă sunt menținute în stare de operativitate cu mijloace 
materiale şi financiare puse la dispoziție de către 
instituțiile beneficiare sau gestionare, după caz. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 

 
 
 
Renumerotare 
Reformulare a textului 
alin. (2) pentru claritate. 
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135. ART. 126 

Finanţarea ajutoarelor de urgenţă, a despăgubirilor, 
precum şi a unor lucrări sau cheltuieli neprevăzute se 
asigură din fondul de intervenţie constituit la dispoziţia 
Guvernului pentru înlăturarea efectelor unor dezastre. 
 

Articolul 128 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Finanţarea ajutoarelor de urgenţă, a despăgubirilor, precum 
şi a unor lucrări sau cheltuieli neprevăzute se asigură din 
fondul de intervenţie constituit la dispoziţia Guvernului 
pentru înlăturarea efectelor unor situații de protecție civilă. 
 

 
Renumerotare 
Pentru mai multă 
claritate și precizie. 
 

136. ART. 127 
Pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital 
privind protecţia civilă pot fi utilizate, potrivit legii, 
donaţii, sponsorizări, venituri din prestări de servicii, 
contribuţii ale societăţilor şi ale caselor de asigurare sau 
de reasigurare, precum şi alte surse legale. 
 

Art.129 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 

Renumerotare 

137. ART. 128 
Fundamentarea şi întocmirea documentaţiei tehnice 
privind investiţiile aferente protecţiei civile se 
realizează pe baza normelor metodologice elaborate de 
IGSU şi aprobate prin ordin al ministrului afacerilor 
interne. 

Art.130 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 

Renumerotare 

138. ART. 129 
(1) Cheltuielile pentru dotarea cu aparatură, mijloace 
tehnice şi materialele necesare centrelor zonale de 
pregătire în domeniul protecţiei civile se suportă de 
Ministerul Afacerilor Interne, în limita sumelor 
aprobate cu această destinaţie. Derularea fondurilor se 
face prin bugetul IGSU. 
(2) Consiliile judeţene ale judeţelor în care 
funcţionează centrele de pregătire zonală pentru 
pregătirea specifică protecţiei civile vor pune la 
dispoziţie acestora terenul, clădirile, precum şi 
cheltuielile de întreţinere aferente acestora. 

Art.131 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

Renumerotare 
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139. ART.130 

(1) Cheltuielile pentru participarea României la misiuni 
în domeniul protecției civile, în afara teritoriului 
național, cu forțe și mijloace stabilite pe baza planurilor 
și acordurilor încheiate cu alte state, respectiv cu 
modulele de protecție civilă, se asigură de către 
ministerele implicate, de la articolul bugetar constituit 
pentru domeniul protecției civile. 
(2) Pentru misiunile care presupun termene 
deconstituire și deplasare a personalului și resurselor de 
până la 48 de ore în afara teritoriului național, a 
echipelor specializate, module de protecție civilă, RO-
USAR sau, după caz, alte structuri de intervenție, la 
nivelul IGSU, se asigură un fond de 50.000 euro, 
accesibil imediat prin instrumente de plată de tip card, 
ce pot fi utilizate în afara țării. 
 

Art.132 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

Renumerotare 

140. Capitolul XII 
Contravenţii şi sancţiuni 
 
ART. 131 
(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage 
răspunderea juridică civilă, contravenţională sau 
penală, după caz. 
 
(2) Încălcările prezentei legi, care constituie 
contravenții, se sancționează cu amendă în cuantumul 
determinat de valoarea numărului de puncte-amendă 
aplicate. 
(3) Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din 
salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a 

Nemodificat 
 
 
La articolul 133, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea 
civilă, contravenţională sau penală, după caz. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 

 
 
Renumerotare 
 
Pentru rigoarea 
exprimării. 
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Guvernului. 
(4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege li se 
stabilesc clase de sancţiuni cărora le corespunde un 
număr de puncte-amenda, în funcţie de gravitatea 
faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă. 
(5) Clasele de sancţiuni sunt următoarele: 
a) clasa I – de la 0,5 la 1 punct-amendă; 
 
 
 
b) clasa a II-a – de la 1 la 5 puncte-amendă; 
c) clasa a III-a - de la 5 la 10 puncte-amendă; 
d) clasa a IV-a - de la 10 la 20 puncte-amendă; 
 
 
e) clasa a V-a - de la 21 la 40 puncte-amendă. 

 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
Nemodificat 
 
La articolul 133, alineat (5), literele b)-d) se modifică și 
vor avea următorul cuprins: 
b) clasa a II-a – de la 2 la 5 puncte-amendă; 
c) clasa a III-a - de la 6 la 10 puncte-amendă; 
d) clasa a IV-a - de la 11 la 20 puncte-amendă; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat

 
 
 
 
 
Pentru stabilirea corectă 
a limitelor sancțiunilor. 
 

141. ART. 132 
Următoarele fapte constituie contravenții și se 
sancționează cu amendă, astfel: 
I. cu amenda prevăzută în clasa I de sancţiuni: 
a) neparticiparea la instruirile și exerciţiile de pregătire 
privind protecţia civilă; 
b) nerespectarea normelor și regulilor de protecție 
civilă și/sau neîndeplinirea măsurilor de protecție civilă 
dispuse, în condițiile legii, de autoritățile competente; 
c) neanunţarea sau neinformarea autorităților sau 
serviciilor de urgență despre iminența sau producerea 
unei situații de protecție civilă de tipul situațiilor de 
urgență sau dezastrelor, unui eveniment periculos, 
inclusiv despre descoperirea de muniție sau elemente 
de muniție rămase neexplodate; 
II. cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni: 

Art.134 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat

Cuvintele din debutul 
enumerării trebuie 
redate cu literă mică. 
(modificarea urmează a 
fi evidențiată în coloana 
ce conține forma inițială 
a proiectului).  
Amendament de tehnică 
legislativă. 
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a) nesolicitarea avizelor, a acordurilor sau a 
autorizaţiilor privind protecţia civilă ori neîndeplinirea 
măsurilor şi a condiţiilor prevăzute în acestea; 
b) neorganizarea și neefectuarea activităților de 
instruire și educare preventivă a populației și 
salariaților; 
c) accesul persoanelor neautorizate pe timpul situaţiilor 
de protecție civilă în zonele afectate, interzise accesului 
şi care sunt delimitate şi marcate corespunzător. 
 
 
 
 
 
 
 
III. cu amenda prevăzută în clasa a III-a de 
sancţiuni: 
a) neelaborarea regulamentelor, a normelor, a 
metodologiilor şi a dispoziţiilor privind protecţia civilă; 
b) folosirea în alte scopuri a mijloacelor tehnice de 
protecţie civilă cu destinaţie publică; 
c) interzicerea accesului personalului şi al mijloacelor 
tehnice ale serviciilor de urgenţă în scopul îndeplinirii 
atribuţiilor legale specifice; 
d) neîndeplinirea funcţiilor de sprijin stabilite, pe 
timpul situaţiilor de protecție civilă; 
e) neoperativitatea mijloacelor specializate de 
alarmare; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La articolul 134, punctul II, după litera c) se introduce o 
nouă literă, lit.d) cu următorul cuprins: 
 
d) nerespectarea de către persoanele fizice a restricțiilor 
stabilite de autorități în situații de protecție civilă sau, 
după caz, la declararea stării de alertă, respectiv a stării 
de urgență. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La articolul 134 punctul III, după litera e) se introduce o 
nouă literă, lit.f) cu următorul cuprins: 
f) nerespectarea de către persoanele fizice a restricțiilor 
stabilite de autorități în situații de protecție civilă sau, 
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IV. cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de 
sancţiuni: 
a) neincluderea măsurilor de protecţie civilă în 
programele de dezvoltare economico-socială sau în 
proiectele de buget; 
b) neorganizarea serviciilor de urgenţă și/sau 
neasigurarea înzestrării şi a pregătirii profesionale a 
acestora; 
c) neasigurarea înştiinţării, avertizării, alarmării sau 
evacuării populaţiei în situaţii de protecţie civilă, 
precum şi transmiterea neautorizată de mesaje de 
protecţie civilă; 
d) neprevederea, în documentele tehnico-economice ale 
investiţiilor, a adăposturilor, a dotărilor şi a măsurilor 
de utilitate publică privind protecţia civilă sau 
nerealizarea la termen a acestora; 
e) nemenţinerea adăposturilor de protecţie civilă şi a 
punctelor de comandă de protecţie civilă în bună stare 
de utilizare, corespunzătoare destinaţiei acestora; 
f) neinformarea serviciilor de urgență despre iminența 
sau producerea unui incident sau accident în care sunt 
implicate substanțe periculoase; 
g) neconstituirea rezervelor de resurse tehnico-
materiale necesare protecţiei civile, prevăzute în 
planurile specifice; 
V. cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni: 
a) neasigurarea identificării, a monitorizării şi a 
evaluării factorilor de risc generatori de evenimente 

după caz, la declararea stării de alertă, respectiv a stării 
de urgență. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
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periculoase sau nestabilirea măsurilor de protecţie 
împotriva efectelor negative ale acestora; 
b) neasigurarea înzestrării, a dotării şi a echipării cu 
mijloace tehnice de protecţie civilă, precum şi 
nemenţinerea în stare de operativitate a acestora; 
c) neîndeplinirea măsurilor de protecţie CBRNe a 
populaţiei; 
 
d) refuzul de a participa la limitarea și înlăturarea 
urmărilor situațiilor de protecție civilă. 
 

 
 
Nemodificat 
La articolul 134 punctul V, litera c) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
c) neîndeplinirea măsurilor de protecţie chimică, biologică,  
radiologică și nucleară a populaţiei; 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
La articolul 134 punctul V, după litera d) se introduce o 
nouă literă, lit.e) cu următorul cuprins: 
e) nerespectarea de către persoane juridice a restricțiilor 
stabilite de autorități în situații de protecție civilă sau, 
după caz, la declararea stării de alertă, respectiv a stării 
de urgență. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 

142. ART. 133 
 
(1) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor 
fizice sau juridice, după caz. 
 
(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 
48 de 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. 

Art.135 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
La articolul 135, alineatul (2) se elimină. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Dispozițiile art. 28 alin. 
(1) din OUG nr. 2/2001, 
modificate prin Legea 
nr. 203/2018 stabilesc 
un termen de 15 zile în 
care contravenientul 
poate achita jumătate 
din minimul amenzii. 
 

143. ART. 134 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se 
fac de către personalul serviciilor de urgenţă 
profesioniste cu atribuţii de îndrumare, control, 
intervenţie şi constatare a încălcărilor legii în domeniul 

Art.136 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
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protecţiei civile, desemnat de inspectorul general al 
IGSU şi nominalizat de inspectorii-şefi, precum şi de 
către persoanele anume desemnate de către 
conducătorii autorităţilor administraţiei publice cu 
atribuţii în domeniu. 
 

144. ART. 135 
Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt 
aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Art.137 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 

 

145. Capitolul XIII 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 
     
ART. 136 
(1) Actele normative ce derivă din prezenta lege, 
prevăzute a se elabora şi aproba prin hotărâri ale 
Guvernului, se emit în termen de 180 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 
 
 
(2) Reglementările tehnice prevăzute a fi aprobate prin 
ordine ale miniştrilor se emit în termen de 180 de zile 
de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(3) Actele normative prevăzute la alin. (1) și (2), în 
vigoare, se modifică și/sau completează în mod 
corespunzător. 
 

Nemodificat 
 
 
La articolul 138, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(1) Guvernul va adopta hotărârile prevăzute la art.20, 
art. 37, art. 44, art 48, art. 50, art. 66, art. 84, art. 102 și 
art. 127 în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 
 
 
La articolul 138, alineatul (3) se elimină. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Pentru rigoare 
normativă, alin. (1) ar 
trebui să facă trimitere 
expresă la dispozițiile 
care prevăd adoptarea 
respectivelor acte 
normative. 
 
Alin. (3) ar trebui 
eliminat întrucât actele 
normative prevăzute la 
alin. (1) și (2) urmează a 
fi elaborate și adoptate 
după intrarea în vigoare 
a prezentei legi. 
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146. ART. 137 
Semnul distinctiv naţional pentru identificarea 
personalului şi marcarea mijloacelor tehnice, a 
adăposturilor şi a altor bunuri de protecţie civilă, 
uniforma şi legitimația specifice personalului 
specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, ţinându-se seama 
de prevederile reglementărilor internaţionale. 
 

Art.139 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Nemodificat 
 

 

147. ART. 138 
Prezenta lege intră în vigoare la 180 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Art. 140  
Articolul 140 se modifică și va avea următorul cuprins: 
La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă: 
a) Legea protecției civile nr. 481/2004, republicată publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.557 din 22 
iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare  
b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind 
Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.361 
din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

În acord cu exigențele 
de tehnică legislativă, 
norma din cuprinsul art. 
140 trebuie plasată în 
finalul proiectului. 
 

148. ART. 139 
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă 
Legea protecţiei civile nr. 481/2004, republicată 
publicată în monitorul oficial, Partea I, nr.557 din 22 
iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare  
 

Art. 141 
Articolul 141 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Prezenta lege intră în vigoare la 180 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

Întrucât art. 140 și 141 
vizează abrogarea a 
două acte normative, 
pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, se impune 
comasarea acestora într-
un singur articol. Pe cale 
de consecință art. 142 se 
va elimina. 
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149. ART. 140 
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă 
OUG21/2004 modificată și completată prin OUG 
1/2014, respectiv OUG 89/2014 

Articolul 142 se elimină. 
Autor:Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

 

 
 
 
 


