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   Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă, transmisă Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea 

teritoriului și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, 

pentru dezbatere în fond, cu adresa nr. Plx 106 din 6 martie 2017. 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
 

ION CĂLIN 
 

DOREL - GHEORGHE CĂPRAR 

  
               
 
 
 
 

                                                 

 1

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�


 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
 

București 29.03.2017 
Nr.4c-6/127/2017 

COMISIA PENTRU APĂRARE 
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

NAȚIONALĂ 
 

București 29.03.2017 
Nr. 4c-12/264 

 
 
 

R A P O R T   C O M U N 
asupra propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administrație publică şi amenajarea 

teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, au 

fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind 

organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, 

transmisă cu adresa nr. Plx 106 din 6 martie 2017, înregistrată la Comisia 

pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului cu nr.4c-

6/127/08.03.2017 și la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională cu nr. 4c-12/264/7.03.2017. 

 Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, potrivit 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

   avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.106/27.02.2017)  

   avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 

840/21.02.2017) 

  avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități  
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(nr. 4c-11/368/14.03.2017) 

  avizul negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială  

(nr.4c-7/315/20.03.2017) 

 Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea regimului juridic 

privitor la organizarea și funcționarea activității pompierilor militari și a 

protecției civile din România din cadrul  Inspectoratului General pentru Situații 

de Urgență. Inițiativa are ca scop asigurarea, prin intermediul I.G.S.U., a unui 

serviciu public stabil, profesionist, specializat şi eficient în interesul persoanei, 

al comunităţilor, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, prin activitatea 

pompierilor militari. Se prevăd organizarea, personalul, dotarea și finanțarea 

Inspectoratului General, precum și atribuțiile pompierilor militari. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului și 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au examinat 

propunerea legislativă în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională    

și-au desfășurat lucrările în data de 21 martie 2017, fiind prezenţi 19 deputaţi 

din totalul de 21 membri ai acesteia, iar membrii Comisiei pentru administraţie 

publică și amenajarea teritoriului și-au desfășurat lucrările în data de 28 

martie 2017, fiind prezenţi 22 deputaţi din totalul de 25 membri ai acesteia. 

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

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 

Dan Mihai Chirică - secretar de stat și domnul Marian Mușcalău - director în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor s-a constatat că activitatea și atribuțiile I.G.S.U. 

sunt reglementate în prezent prin mai multe acte normative, asupra cărora nu 

se intervine prin această inițiativă (Ordonanța Guvernului nr.88/2001 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru 

situații de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind 

Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, Hotărârea 

Guvernului nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de 
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Urgență), iar între cadrul legislativ în vigoare și prezenta propunere legislativă 

există numeroase puncte comune și similitudini. 

Conform normelor de tehnică legislativă instituite prin art.14 alin.(1) din 

Legea nr.24/2000, ”reglementările de același nivel și având același obiect se 

cuprind, de regulă, într-un singur act normativ.” De asemenea, potrivit art.16 

din aceeași lege, ”în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași 

reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în 

două sau mai multe acte normative” în vederea evitării paralelismelor 

legislative. 

         În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii 

sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice. 

 

                        

VICEPREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
 

ION CĂLIN 
 

DOREL - GHEORGHE CĂPRAR 

 

 

 

Șef serviciu, Sofia Chelaru                                  
Consilier parlamentar, Roxana Feraru  Consilier parlamentar, Luminița Oprea 
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