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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 
Bucureşti, 20.05.2015 

Nr. 4c-6/31 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, trimis comisiei pentru examinare pe fond, 

cu adresa nr. PL.x 41 din 9 februarie 2015. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

LAURENȚIU NISTOR 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

 
Bucureşti, 20.05.2015 

Nr. 4c-6/31 
 
 

R A P O R T       
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.44 

din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. PL.x 41 din 9 februarie 2015, cu 

dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.596/21.05.2014) 

 avizul negativ al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională (nr.4c-12/30/24.02.2015) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-

11/123/17.02.2015) 

 punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.1393/17.07.2014) 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 februarie 

2015, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
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incendiilor, în sensul majorării cuantumului unor amenzi aplicabile pentru 

unele fapte contravenționale. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa din 19 mai 2015. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 22 

membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu 

prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, domnul Raed Arafat - secretar de stat şi 

domnul Duduc Benone – şef Direcţie Prevenire a Inspectoratului General 

pentru Situaţii de Urgenţă, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de 

către membrii Comisiei, s-a hotărât cu unanimitate de voturi, să se supună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor din următoarele considerente: prevederile inițiativei 

legislative au fost preluate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.89/2014 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor, 

proiectul de lege rămânând astfel fără obiect de reglementare. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE,                     SECRETAR, 
 

LAURENȚIU NISTOR 
 

RADU BABUȘ 
    

   
 
        

  
Șef serviciu, Sofia Chelaru 

Consilier, Roxana Feraru 
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