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RAPORT COMUN

asupra propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea corpului pompierilor militari şi a
protecţiei civile

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au
fost sesizate, cu dezbaterea în fond, în procedură obişnuită, cu Propunerea legislativă privind organizarea şi
funcţionarea corpului pompierilor militari şi a protecţiei civile, transmisă cu adresa nr. Plx.- 131 din 13 martie
2017, înregistrată cu nr. 4c-6/134 din 13 martie 2017 și, respectiv, nr. 4c-12/317 din 14 martie 2017.
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Camera Deputaţilor este Primă Cameră sesizată potrivit prevederilor art.75 alin. (2) din Constituţia
României şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu avizul nr. 130/10.03.2017.
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ propunerea legislativă, cu avizul nr.4c7/357/27.03.2017.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare atribuțiile serviciului profesionist de intervenție la
situații de urgență, precum și a celor voluntare, dar în același timp și raporturile între acestea. Sunt stabilite
responsabilitățile și răspunderea angajaților IGSU în cazul diferitelor tipuri de intervenții, subliniat caracterul
militar, din punct de vedere structural și operațional al instituției.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, au examinat
propunerea legislativă în şedinţe separate, în 04 aprilie 2017.
La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi 23 deputaţi, din
totalul de 25 de membri ai Comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională,
au fost prezenți 16 deputați din totalul de 21 de membri.
La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitaţi: domnul Raed Arafat, secretar de stat în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, domnul Mihai Dan Chirică, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi domnul
Daniel-Marian Dragne, inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de
voturi, adoptarea Propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea corpului pompierilor militari şi a
protecţiei civile, cu amendamente admise prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun.
În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Cristian BUICAN

Simona BUCURA-OPRESCU

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

DOREL-GHEORGHE
CĂPRAR

Ion MOCIOALCĂ

Consilieri parlamentari:
Alina Tănase
George Cucu

3

ANEXA AMENDAMENTE ADMISE- Plx 131/2017

Nr.
Crt
.
1

Propunerea legislativă supusă analizei

Propuneri de modificare/completare,
eliminare a unor articole

LEGEA
privind organizarea si funcţionarea corpului
pompierilor militari si a protectiei civile

Lege
privind organizarea şi funcţionarea
Corpului Naţional al Pompierilor Militari şi
Protecţiei Civile
Nemodificat

2

Capitolul I
Dispoziţii generale
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ART. 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul
juridic privitor la organizarea şi funcţionarea
activităţii pompierilor militari şi a protecţiei
civile din România.

Art. 1
Corpul Naţional al Pompierilor Militari şi
Protecţiei Civile, denumit în continuare
Corpul Naţional, este instituţia specializată
a statului, cu statut militar, componentă a
Ministerului
Afacerilor
Interne,
în
coordonarea
Departamentului
pentru
Situaţii de Urgenţă, care exercită, în
condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin pentru
asigurarea managementului situaţiilor de
urgenţă, precum şi pentru realizarea
măsurilor de protecţie civilă.
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Observaţii

- introducerea sintagmei „Corpul Naţional al
Pompierilor Militari şi Protecţiei Civile” ca
instituţie specializată a statului, s-a dorit, pe de o
parte, ca o modalitate de recuperare a fostei
denumiri a Corpul Pompierilor Militari, instituită
prin Legea nr. 121/1996, denumire neregăsită
după reorganizarea care a avut loc în temeiul
Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Prin
acest din urmă act normativ s-a creat
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
prin reorganizarea Comandamentului Protecţiei
Civile cu Inspectoratul General al Corpului
Pompierilor Militari la nivel central iar la nivel
teritorial s-au reorganizat inspectoratele de

protecţie civilă judeţene, respectiv al municipiului
Bucureşti, a brigăzilor şi grupurilor de pompieri
militari, rezultând serviciile de urgenţă
profesioniste judeţene şi al municipiului
Bucureşti - Ilfov.
Pe de altă parte, o denumire generică similară se
regăseşte şi în cazul jandarmeriei şi a poliţiei aşa
cum rezultă din legile de organizare şi funcţionare
a acestora, respectiv Legea nr. 550/2004 privind
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
şi Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române.
Totodată, organizarea protecţiei civile este
reglementată expres de Legea nr.481/2004
privind protecţia civilă.

(2) Scopul prezentei legi îl constituie
asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile
legale, a unui serviciu public stabil,
profesionist, specializat şi eficient în
interesul persoanei, al comunităţilor, precum
şi în sprijinul instituţiilor statului.
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ART. 2
Pompierii militari cooperează în îndeplinirea
atribuţiilor ce le revin potrivit legii, cu
celelalte componente ale Sistemului Naţional
de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi
colaborează cu organizaţii, instituţii şi
autorităţi ale administraţiei publice centrale
şi locale, organizaţii neguvernamentale, cu
alte persoane juridice, precum şi cu persoane

Art. 2
Corpul Naţional îşi desfăşoară activitatea în
interesul cetăţenilor şi este investit cu
atribuţii de coordonare, control şi acordare
a asistenţei tehnice în domeniile apărării
împotriva incendiilor şi protecţiei civile, în
condiţiile legii.
Art. 3
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin
potrivit legii, Corpul Naţional colaborează
cu instituţii şi organisme ale Sistemului
Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, cu alte instituţii, autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale, cu
organizaţii neguvernamentale, precum şi cu
organizaţii similare din străinătate.
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în cadrul domeniului generic “managementul
situaţiilor de urgenţă” sunt definite în mod clar
domeniile în care IGSU are calitatea de autoritate
de reglementare, domenii care sunt reglementate
de Legea nr.307/2006 şi Legea nr.481/2004,
ambele cu modificările şi completările ulterioare
- modificarea reprezintă o punere în acord cu
denumirea instituţiei regăsită la art. 1 coloana cu
propuneri, respectiv se înlocuieşte sintagma
„Pompierii militari” cu „Corpul Naţional”

fizice.
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ART 3
Pompierii militari sunt organizaţi pe principii
militare ca un sistem unitar de forţe şi
mijloace dispus
conform
organizării
administrativ-teritoriale a ţării, şi au
următoarea structură organizatorică:
a) Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă;
b) inspectoratul pentru situaţii de urgenţă al
municipiului Bucuresti-llfov;
c) inspectorate pentru situaţii de urgenţă
judeţene;
d) instituţii de învăţământ militare pentru
formarea profesională iniţială şi continuă a
personalului propriu;
e) centre pentru formarea profesională
continuă a personalului propriu, pregătirea şi
perfecţionarea pregătirii înalţilor funcţionari
publici şi a funcţionarilor publici cu atribuţii
de conducere din Sistemul Naţional;
f) centre de studii, de comunicaţii şi
informatică;
g) baze, secţii şi ateliere de asigurare
tehnică, logistică, reparaţii şi depozitare.
h) Muzeul Naţional al Pompierilor;
i) unităţi speciale de intervenţie în situaţii
de urgenţă;
j) baze şi poligoane de antrenament şi
instrucţie de specialitate;

Capitolul II – Organizarea și conducerea
Corpului Național
Art. 4
(1) Corpul Naţional este constituit din
unităţi militare şi are în componenţă
următoarele structuri:
a) Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă, denumit în continuare Inspectorat
General;
b) servicii profesioniste pentru situaţii de
urgenţă;
c) unităţi speciale de intervenţie în situaţii
de urgenţă, denumite în continuare unităţi
speciale;
d) instituţii de învăţământ;
e) Şcoala Superioară de Pompieri şi
Protecţie Civilă;
f) Centrul Naţional pentru Securitate la
Incendiu şi Protecţie Civilă;
g) Centrul Naţional de Perfecţionare a
Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor
de Urgenţă;
h) Muzeul Naţional al Pompierilor;
i) alte unităţi specializate necesare
îndeplinirii atribuţiilor specifice Corpului
Naţional.
(2) Inspectoratul General este unitatea
centrală
a
Corpului
Naţional,
cu
personalitate juridică, care are în subordine
toate celelalte unităţi militare ale Corpului
Naţional, abilitată, la nivel naţional, pentru
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Capitolul II cuprinde articolele: 4-31.
- reformularea presupune mai multe ipoteze
juridice, ceea ce a făcut necesar crearea mai
multor alineate prin care s-a statuat componenţa
Corpului Naţional, indicarea rolului IGSU în
cadrul acestuia, competenţa teritorială a
instituţiei, precum şi modalitatea şi competenţa de
înfiinţare/desfiinţare a unităţilor şi subunităţilor

k) alte unităţi necesare pentru îndeplinirea punerea în aplicare într-o concepţie unitară
atribuţiilor specifice, înfiinţate potrivit legii. a legislaţiei în vigoare în domeniile
prevăzute la art. 2.
(3) Inspectoratul General are competenţă
teritorială generală şi organizează, conduce,
coordonează şi controlează activitatea
structurilor
din
subordine,
asigură
cooperarea şi colaborarea cu celelalte
instituţii ale statului, organisme şi
guvernamentale
şi
organizaţii
neguvernamentale din ţară şi din
străinătate.
(4) La propunerea inspectorului general al
Inspectoratului
General,
ministrul
afacerilor interne, în funcţie de dinamica
atribuţiilor şi misiunilor, poate înfiinţa şi
desfiinţa unităţi şi subunităţi în cadrul
Corpului Naţional, în condiţiile legii.
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Art. 5
(1) Inspectoratul General şi serviciile
profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt
componente ale Sistemului Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă,
denumit în continuare Sistem Naţional.
(2) Structurile Corpului Naţional prevăzute
la art. 4 alin. (1) fac parte din forţele de
protecţie ale sistemului naţional de apărare.
(3) Inspectoratul General monitorizează,
coordonează operaţional şi controlează
activitatea serviciilor voluntare şi private
pentru situaţii de urgenţă.
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- a fost necesară introducerea articolului pentru
raportarea IGSU şi a serviciilor de urgenţă
profesioniste la Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă precum şi
apartenenţa la forţele de protecţie potrivit Legii
apărării naţionale a României nr. 45/1994
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ART 4
(1) Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă, denumit în continuare Inspectoratul
General, este unitatea centrală cu
personalitate
juridică
şi
competenţă
teritorială generală care conduce, îndrumă şi
controlează
activitatea
unităţilor
subordonate.
(2) Inspectoratul General asigură, la nivel
naţional, punerea în aplicare într-o concepţie
unitară a legislaţiei în vigoare în domeniile
apărării vieţii, bunurilor şi a mediului în
cazul situaţiilor de urgenţă şi a dezastrelor,
precum şi al realizării măsurilor de protecţie
civilă.
(3) Inspectoratul General este instituţia cu
rol integrator în domeniul situaţiilor de
urgenţă.
(4) Inspectoratul General, in calitate de
autoritate de reglementare in domeniu,
elaborează metodologii, norme, regulamente
si proceduri care se aprobă prin ordin al
ministrului afacerilor interne, la propunerea
şefului Departamentului pentru Situatii de
Urgenta.

- conţinutul art. 4 s-a redat şi se regăseşte în
Art. 6
(1) Inspectoratul General este organ de cuprinsul art. 4 alin.(2) – (5) într-o formă
specialitate al administraţiei publice modificată, respectiv al art. 6
centrale şi are calitate de autoritate de stat
şi de reglementare în domeniile apărării
împotriva incendiilor şi protecţiei civile.
(2) Inspectoratul General are sediul în
municipiul Bucureşti.
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ART 5

Art.8

- propunerea reprezintă o punere în acord cu noua
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(1) Comandantul Inspectoratului General
este inspectorul general, numit prin decizie a
Primului Ministru, ajutat de un prim-adjunct
(şi şef de stat major) şi un adjunct numit în
funcţie,
la
propunerea
şefului
Departamentului pentru Situatii de Urgenta,
de către ministrul afacerilor interne.
(2) Prim-adjunctul inspectorului general
coordonează nemijlocit Centrul Operaţional
Naţional si este numit
(3)
Adjunctul
inspectorului
general
îndeplineşte atributiile delegate de către
Inspectorul General.

(1) Inspectorul general al Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă este
comandantul Corpului Naţional şi este
numit în această funcţie prin decizie a primministrului, la propunerea secretarului de
stat, şef al Departamentului pentru Situaţii
de Urgenţă, cu avizul conform al ministrului
afacerilor interne.
(2) În exercitarea atribuţiilor, inspectorul
general este ajutat de un prim-adjunct şi
adjuncţi, numiţi în funcţie prin ordin al
ministrului
afacerilor
interne,
la
propunerea inspectorului general.

ART 6
(1) În exercitarea atribuţiilor legale,
inspectorul general emite ordine pentru
personalul din subordine.
(2) Inspectorul general este ordonator
secundar de credite.
(3) Unităţile din subordinea Inspectoratului
General ai căror comandanţi au calitatea de
ordonator de credite sunt stabilite prin ordin
al ministrului afacerilor interne.

Art. 8
(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, - au fost introdus, pe lângă ordine, instrucţiunile
inspectorul
general
emite
ordine
şi ca instrument de exercitare a atribuţiilor
instrucţiuni, care pot avea caracter inspectorului general
normativ sau individual.
(4) Inspectorul general este ordonator secundar
de credite, iar unităţile din subordinea
Inspectoratului General, ai căror comandanţi
au calitatea de ordonator terţiar de credite,
sunt stabilite, prin ordin al ministrului
afacerilor interne şi au personalitate juridică.

(4) Inspectoratul General este reprezentat, în se elimină.
relaţiile cu autorităţile publice centrale şi
locale, cu societatea civilă şi cu instituţiile
similare din alte state, de către inspectorul
general sau de către personalul desemnat de
acesta.
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denumire a instituţiei şi o mai bună sintetizare a
ipotezelor juridice prin unificarea alineatelor (2)
şi (3) într-unul singur.
De asemenea, modificarea este în acord cu rolul
de coordonare exercitat de DSU în relaţia
funcţională cu IGSU, statuat de OUG nr.1/2014
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(5) În cadrul Inspectoratului General
funcţionează consiliul militar, ca organ
consultativ al inspectorului general, a cărui
componenţă, organizare şi funcţionare se
stabilesc prin ordin al inspectorului general.

Art. 9
(1) În cadrul Inspectoratului General
funcţionează Consiliul Militar, organ cu rol Art. 6 alin. (5) a fost repoziţionat la art. 9 alin. (1)
consultativ al inspectorului general.
şi (2) pentru o structurare mai buna a aspectelor
(2)
Componenţa,
organizarea
şi legate de IGSU
funcţionarea Consiliului Militar se stabilesc
prin ordin al inspectorului general.

ART 7
(1) La nivel naţional, Inspectoratul General
coordonează instituţiile participante la
managementul situaţiilor de urgenţă, în
concordanţă cu principiile existente pe plan
internaţional, specifice O.N.U., N.A.T.O.,
U.E. şi altor organisme la care România este
parte.
(2) Ca punct naţional de contact,
Inspectoratul General asigură relaţiile cu
organismele şi organizaţiile internaţionale
guvernamentale şi neguvernamentale cu
responsabilităţi în domeniul situaţiilor de
urgenţă.

Art. 32
- din considerente de cursivitate şi tehnică
legislativă a actului normativ, conţinutul a fost
(1) Inspectoratul General asigură, pe timp
reluat în cuprinsul art. 32, redat într-o formă
de pace, precum şi în caz de conflict armat
modificată şi mai detaliată;
planificarea, organizarea şi realizarea
activităţilor specifice, în concordanţă cu
cerinţele dreptului umanitar internaţional.
(2) La nivel naţional, Inspectoratul General
coordonează instituţiile participante la
managementul situaţiilor de urgenţă, în
concordanţă cu legislaţia naţională, precum
şi în acord cu reglementările internaţionale,
specifice O.N.U., N.A.T.O., U.E. şi altor
organisme la care România este parte.
(3) Inspectoratul General este punct
naţional de contact şi autoritate naţională
în
domeniul
gestionării
competentă
situaţiilor de urgenţă în relaţiile cu
organismele şi organizaţiile internaţionale
de profil, precum şi în plan regional şi
bilateral, potrivit tratatelor, acordurilor şi
înţelegerilor internaţionale la care România
este parte.
(4) Atribuţiile prevăzute la alin.(2) şi (3), în
relaţia cu organisme externe, se exercită cu
avizul secretarului de stat, şef al
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Departamentului
Urgenţă.
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ART 8
(1) În cadrul Inspectoratului General se
constituie şi funcţionează ca structuri
specializate, pe domenii de competenţă:
a) Centrul Operaţional Naţional, care
îndeplineşte permanent funcţiile de
monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare,
prealarmare, alarmare, alertare, coordonare şi
conducere operaţională, la nivel naţional, a
situaţiilor de urgenţă;
b) Inspecţia de prevenire, care asigură
îndeplinirea funcţiilor de reglementare,
avizare, îndrumare, informare publică şi
control;
c) structura de resurse umane; structura de
specialitate prin care inspectorul general îşi
exercită autoritatea în domeniul
managementului resurselor umane;
d) structura de management logistic, care
organizează, controlează şi realizează
măsurile specifice de -asigurare tehnicomaterială, de administrare a patrimoniului şi
de altă natură pentru îndeplinirea atribuţiilor;
e) structura financiar-contabilă, care asigură
gestionarea fondurilor publice alocate,
aferente Inspectoratului General;
f) alte compartimente adecvate îndeplinirii
misiunilor specifice.
(2) Inspectoratul General este organizat pe
direcţii,
servicii,
birouri
şi/sau

pentru

Situaţii

de

Art. 7
(1) În cadrul Inspectoratului General se
constituie şi funcţionează ca structuri
specializate, pe domenii de competenţă:
a) Centrul Operaţional Naţional, care
îndeplineşte funcţii de monitorizare, evaluare,
înştiinţare, avertizare, prealarmare, alarmare,
alertare, coordonare şi conducere operaţională
în situaţii de urgenţă, inclusiv în cazul
accidentelor colective;
b) inspecţia de prevenire, care îndeplineşte
funcţii de reglementare, avizare, autorizare,
asistenţă tehnică de specialitate, informare
preventivă şi control;
c) structura de pregătire pentru intervenţie şi
rezilienţa comunităţilor, cu responsabilităţi
în domeniul asigurării cadrului de
reglementare a pregătirii personalului
operativ, precum şi a autorităţilor şi
populaţiei pentru situaţii de urgenţă;
d) alte structuri necesare îndeplinirii
atribuţiilor specifice.

(2) Inspectoratul General este organizat pe
direcţii, servicii, birouri şi/sau compartimente.
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- propunerea conţine domenii de competenţă noi
ale IGSU, regăsite la alin. (1) (structura de
pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa
comunităţilor) articolul fiind completat cu două
noi alieneate care statuează asupra regulamentului
de organizare şi funcţionare al Inspectoratului
General precum şi a regulamentelor-cadru ale
structurilor menţionate la lit. b) - i) de la art. 4
alin. (1);
- detalierea structurilor din componenţă este
efectuată în acord cu noua organigramă a IGSU,
rezultată în urma reorganizării din luna
septembrie 2016, precum şi cu obiectivele
instituţionale stabilite prin strategia de dezvoltare
instituţională a IGSU pentru perioada 2016-2025,
aprobată prin HG nr. 951/2016
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compartimente.
(3) Structura organizatoriză a Inspectoratului
General se stabileste, la propunerea acestuia,
prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(3) Structura organizatorică a Inspectoratului
General se stabileşte, la propunerea
inspectorului general, prin ordin al
ministrului afacerilor interne.
(4) Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Inspectoratului General se
elaborează de Inspectoratul General şi se
aprobă potrivit reglementărilor specifice
Ministerului Afacerilor Interne.
(5) Inspectoratul General elaborează,
regulamentul-cadru
al
structurilor
menţionate la art. 4 alin. (1) lit. b)-i), care se
aprobă potrivit reglementărilor specifice
Ministerului Afacerilor Interne.

ART 9
(1) Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă,
constituite în subordinea Inspectoratului
General, sunt unităţi militare cu personalitate
juridică ce funcţionează în fiecare judeţ şi la
nivelul municipiului Bucureşti, în scopul
managementului situaţiilor de urgenţă pe
tipurile de risc din competenţă.

Art. 10
(1) Serviciile profesioniste pentru situaţii de
urgenţă sunt unităţi militare cu personalitate
juridică, în subordinea nemijlocită a
Inspectoratului General, organizate ca
inspectorate pentru situaţii de urgenţă în
municipiul Bucureşti şi în judeţe, cu
excepţia judeţului Ilfov, destinate să execute
misiuni specifice de prevenire, monitorizare
şi gestionare a situaţiilor de urgenţă şi de
protecţie civilă.
(2) În cadrul serviciilor profesioniste
pentru situaţii de urgenţă şi a unităţilor
speciale, după caz, funcţionează subunităţi
specializate de intervenţie şi Serviciul Mobil
de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare,
denumit în continuare SMURD, ca entitate
fără personalitate juridică, abilitată în

(2) Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă
judeţene/al municipiului Bucureşti sunt
conduse de un inspector şef, care are
calitatea de comandant militar şi este ajutat
de un prim-adjunct şi un adjunct.
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S-a reformulat articolul ţinându-se cont de
sintagmele sub care sunt denumite, generic,
unităţile din subordinea Inspectoratului General,
cu punerea în acord în ceea ce priveşte
funcţionarea echipajelor SMURD terestre în
organica inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă
.

acordarea primului ajutor calificat şi
asistenţa medicală de urgenţă, în colaborare
cu unităţile de primiri urgenţe (UPUSMURD) din cadrul spitalelor de urgenţă,
cu autorităţile publice locale, precum şi cu
Inspectoratul General de Aviaţie al
Ministerului Afacerilor Interne.
13

ART. 10
(1) Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă
îşi îndeplinesc misiunile specifice într-o
porţiune din teritoriul naţional, denumită
zonă de competenţă, care coincide, de regulă,
cu teritoriul judeţelor.

(2) Pentru situaţiile de urgenţă care impun
concentrări masive de forţe şi mijloace de
intervenţie, inspectoratele stabilesc din timp
nevoile estimate şi solicită în sprijin grupări
operative ori subunităţi specializate, care vor
acţiona temporar în afara zonelor de
competenţă.
(3) În situaţii de urgenţă inspectoratele pot
acţiona temporar şi în afara zonelor de
competenţă. Compunerea şi valoarea
grupărilor operative şi aliniamentele până la
care acestea pot acţiona în afara zonelor de
competenţă se stabilesc prin documente
operative aprobate de inspectorul general al
Inspectoratului General.

Art. 11
(1) Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă
judeţean, denumit în continuare inspectorat
judeţean, îşi îndeplineşte misiunile specifice
într-o porţiune din teritoriul naţional, denumită
zonă de competenţă, care coincide, de regulă,
cu teritoriul judeţului şi îşi are sediul în
municipiul reşedinţă de judeţ.
(2) Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă
Bucureşti – Ilfov, denumit în continuare
inspectoratul Bucureşti-Ilfov, are ca zonă de
competenţă municipiul Bucureşti şi judeţul
Ilfov şi sediul în municipiul Bucureşti.

(3) În situaţii de urgenţă, inspectoratul
judeţean/inspectoratul Bucureşti-Ilfov poate
acţiona temporar în afara zonelor de
competenţă,
potrivit
prevederilor
documentelor operative elaborate sau
aprobate potrivit normelor de competenţă
sau potrivit ordinelor şi dispoziţiilor
inspectorului general şi secretarului de stat,
şef al Departamentului pentru situaţii de
Urgenţă.
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- conţinutul art. 10 se regăseşte în cuprinsul art.
11 într-o formă mai cuprinzătoare, fiind
reglementate, totodată, şi modul în care se
execută misiunile interne şi externe;

-

(4) În funcţie de situaţia operativă, la
ordinul inspectorului general sau în baza
acordurilor şi angajamentelor la care statul
român este parte, inspectoratele prevăzute
la alin. (3) pot acţiona pentru executarea
unor misiuni specifice pe teritoriul naţional
sau în afara acestuia.
(5) În cazul intervenţiei operative executate
în afara teritoriului naţional, ordinul
inspectorului general se emite în acord sau
pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor
secretarului de stat, şef al Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă.
(6) În situaţia în care secretarul de stat, şef
al Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă sau persoana desemnată de acesta
exercită atribuţiile specifice comandantului
acţiunii, ordinele inspectorului general se
emit, după caz, pentru punerea în aplicare a
ordinelor cu caracter operativ emise de
acesta.
14

Art. 12
Organizarea şi funcţionarea inspectoratului
judeţean/inspectoratului Bucureşti-Ilfov se
bazează pe principiile legalităţii, ierarhiei
militare, asumării responsabilităţii, corelării
cerinţelor şi resurselor şi cooperării, în
vederea:
a) salvării vieţii, pregătirii şi protecţiei
prioritare a populaţiei;
b) asigurării mobilităţii şi operativităţii
permanente a resurselor;

14

S-a introdus pentru scoaterea în evidenţă a
principiilor care stau la baza structurării
inspectoratului judeţean/Bucureşti-Ilfov, acestea
constituind şi fundamentul pentru distribuţia şi
dimensionarea structurilor operative ale instituţiei

c) planificării, organizării şi executării
intervenţiei operative pentru limitarea şi
înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă şi
de protecţie civilă;
d) asigurării intervenţiei graduale şi
reducerii timpului de răspuns;
e) coordonării şi conducerii operaţionale a
forţelor şi mijloacelor aflate la locul
intervenţiei în situaţii de urgenţă;
f) cooperării interinstituţionale pentru
protecţia valorilor culturale, de patrimoniu
şi a bunurilor materiale, precum şi a
mediului;
g) pregătirii personalului propriu şi al
autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în
domeniile prevăzute la art. 2;
h) asigurării resurselor în funcţie de
natura, volumul şi complexitatea misiunilor
specifice;
i) recrutării şi pregătirii voluntarilor care
activează în cadrul Corpului Naţional.
15

Art. 13
S-a introdus pentru scoaterea în evidenţă a
(1) Inspectoratul judeţean/inspectoratul organizării conducerii inspectoratului
Bucureşti-Ilfov este condus de inspectorul judeţean/Bucureşti-Ilfov
şef, numit prin ordin al inspectorului
general.
(2) Inspectorul şef este ajutat de un primadjunct şi adjuncţi, numiţi prin ordin al
inspectorului general.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale,
inspectorul şef emite ordine.
(4) Inspectorul şef răspunde de aplicarea
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legii în domeniul de competenţă şi asigură
executarea ordinelor inspectorului general.
16
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Art. 14
S-a introdus pentru scoaterea în evidenţă a
(1) Inspectoratul Bucureşti/Ilfov are în structurilor specializate organizate la nivelul
compunere direcţii, servicii, birouri şi/sau inspectoratului judeţean/Bucureşti-Ilfov
compartimente, structuri specializate de
intervenţie şi, după caz, de altă natură,
constituite conform legii.
(2) Inspectoratul judeţean are în compunere
servicii, birouri şi/sau compartimente,
structuri specializate de intervenţie şi, după
caz, de altă natură, constituite conform legii.
ART 11
Art. 15
În cadrul inspectoratelor se constituie şi În
cadrul
inspectoratului
funcţionează ca structuri specializate:
judeţean/inspectoratului
Bucureşti-Ilfov
funcţionează ca structuri specializate:
a) centrul operaţional judeţean;
a) centrul operaţional, care îndeplineşte
de
monitorizare,
evaluare,
atribuţii
avertizare,
prealarmare,
înştiinţare,
alarmare, alertare, coordonare şi conducere
operaţională a intervenţiilor în situaţii de
urgenţă şi de protecţie civilă la nivelul zonei
b) inspecţia de prevenire;
de competenţă;
b) inspecţia de prevenire, care îndeplineşte la
nivelul zonei de competenţă atribuţii de
avizare, autorizare, informare preventivă,
c) grupuri de intervenţie, detaşamente, asistenţă tehnică de specialitate şi control;
detaşamente speciale, secţii, staţii, pichete, c) structura de pregătire pentru intervenţie
echipe şi echipaje, ca structuri de intervenţie; şi
rezilienţa
comunităţilor,
cu
responsabilităţi în domeniul pregătirii
personalului operativ, precum şi a
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Din considerente de tehnică şi de logică
legislativă art.11 a fost preluat în cuprinsul art 15
şi 16, fiind detaliate structurile specializate
organizate la nivelul inspectoratului
judeţean/Bucureşti-IF prin care instituţia îşi
îndeplineşte atribuţiile de bază (prevenitrepregătire şi răspuns premergător şi pe timpul
situaţiilor de urgenţă)

d) structuri de suport logistic;
e) alte structuri funcţionale;
f) garda de intervenţie a subunităţii
specializate, constituită din echipajele şi
personalul operativ care execută serviciul
permanent în aceeaşi tură.

populaţiei privind comportarea în situaţii de
urgenţă;
d) alte structuri necesare îndeplinirii
atribuţiilor specifice.

S-a introdus pentru scoaterea în evidenţă a
structurilor specializate de intervenţie organizate
la nivelul inspectoratului judeţean/BucureştiIlfov.

18

Art. 16
Structurile specializate de intervenţie sunt:
a) grupul – subunitate constituită la nivelul
inspectoratului Bucureşti-Ilfov, destinată
organizării şi executării misiunilor specifice
într-o zonă de responsabilitate;
b) grupul special - subunitate ce poate fi
constituită la nivelul inspectoratului
Bucureşti-Ilfov,
destinată
executării
misiunilor complexe în zona de competenţă;
c) detaşamentul, secţia, staţia şi pichetul –
subunităţi constituite în raport cu natura
riscurilor şi frecvenţa lor de manifestare;
d) detaşamentul special – subunitate cu
resurse specializate suplimentare destinată
îndeplinirii unor misiuni de complexitate
ridicată, în zona de competenţă;
e) echipa/echipajul– modulul de bază al
unei subunităţi care utilizează echipamente
specifice
sau
deserveşte
un
utilaj/autospecială de intervenţie.

19

Art. 17
S-a introdus pentru scoaterea în evidenţă
(1) Zona de responsabilitate în care îşi competenţelor raportate la aria teritorială de

17

desfăşoară activitatea grupul de intervenţie acoperire a intervenţiilor pe principiul reducerii
se aprobă de către inspectorul şef, pe timpilor de răspuns la locul urgenţelor
principiul timpului de răspuns.
(2) Subunităţile prevăzute la art.16 lit. c)
îndeplinesc misiuni specifice, de regulă, întro
porţiune
din
zona
de
competenţă/responsabilitate,
denumită
raion de intervenţie.
(3) Raioanele de intervenţie se stabilesc în
mod prioritar pe principiul timpului de
răspuns şi pot depăşi limitele zonei de
competenţă pentru nevoi operative.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3)
limitele raioanelor de intervenţie nu se
aplică în cazul misiunilor de acordare a
primului ajutor calificat, de acordare a
asistenţei medicale de urgenţă şi a
misiunilor de descarcerare.
20

ART. 12
Regulile şi procedurile privind planificarea,
organizarea, pregătirea şi desfăşurarea
activităţilor de prevenire şi de intervenţie se
stabilesc prin regulamente elaborate de
Inspectoratul General şi aprobate prin ordin
al ministrului afacerilor interne.

Art. 56
Regulile şi procedurile privind planificarea,
organizarea, pregătirea şi desfăşurarea
activităţilor de prevenire, pregătire şi de
intervenţie se stabilesc prin regulament
elaborat de Inspectoratul General, avizat de
secretarul de stat, şef al Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobat prin
ordin al ministrului afacerilor interne.

21

ART. 13
(1) Organigrama şi statul de organizare ale
unităţilor de pompieri militari se elaborează
potrivit competenţelor stabilite în cadrul

Art. 31
Art. 13 a fost reformulat şi se regăseşte în
Structura
organizatorică
precum
şi cuprinsul art. 31
regulamentele de organizare şi funcţionare
ale unităţilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit.

18

conţinutul art. 12 a fost reformulat în
cuprinsul art. 56 fiind evidenţiat rolul de
coordonator operaţional al şefului
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă

Ministerului
Afacerilor
Interne,
la b) - i) se elaborează, avizează şi aprobă
propunerea şefului Departamentului pentru potrivit
reglementărilor
specifice
Situatii de Urgenta.
Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Regulamentele de organizare şi
funcţionare ale unităţilor de pompieri militari
se aprobă de către inspectorul general.
22
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ART. 14
(1) Pregătirea cadrelor de pompieri militari
se realizează, potrivit legii, în instituţii
militare de învăţământ, Facultatea de
pompieri pentru ofiţeri şi şi Şcoala militară
pentru subofiţeri pompieri, unitate cu
personalitate juridică aflată în subordinea
Inspectoratului General.

Art. 20
(1) Instituţiile de învăţământ sunt unităţi
militare, cu personalitate juridică, în
subordinea nemijlocită a Inspectoratului
General, destinate formării profesionale
iniţiale şi, după caz, continue a personalului
Corpului
Naţional,
inclusiv
pentru
voluntarii acestuia şi membrii serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă.
(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) pot
asigura formarea profesională iniţială şi
pentru nevoile altor instituţii din Sistemul
Naţional de Apărare, Ordine Publică şi
Siguranţă Naţională.
(3) Instituţiile de învăţământ au în
compunere structuri cu atribuţii didactice,
structuri
de
suport
instituţional,
detaşamente sau companii, plutoane/clase şi,
după caz, structuri de altă natură.

Detaliere privind instituţiile de învăţământ din
cadrul Corpului Naţional şi competenţele acestora
în asigurarea pregătirii pentru toate catefgoriile de
personal din compunerea Corpului Naţional

Art. 21
Şcoala Superioară de Pompieri şi Protecţie
Civilă este unitatea militară cu personalitate
juridică, în subordinea nemijlocită a
Inspectoratului General, destinată formării
profesionale iniţiale a ofiţerilor proveniţi

Constituirea unei instituţii abilitată să asigure
pregătirea ofiţerilor angajaţi din sursă externă,
necesari pentru acoperirea unor specialităţi
imperios necesare care nu pot fi acoperite de
instituţiile de învăţământ existente în prezent
(CBRN, ingineri proiectanţi, ingineri arhitecţi)
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din altă sursă decât cei pregătiţi în
instituţiile de învăţământ din sistemul
naţional de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională sau instituţii similare
din
străinătate,
respectiv
formării
profesionale continue a ofiţerilor din cadrul
Corpului Naţional.
24

(2) Pentru formarea profesională continuă a
personalului propriu funcţionează Centrul
Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă, unitate
cu personalitate juridică aflată în subordinea
Inspectoratului General.

Art. 22
(1) Centrul Naţional de Perfecţionare a
Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor
de Urgenţă se subordonează nemijlocit
Inspectoratului General, are personalitate
juridică şi este destinat pregătirii
profesionale a personalului Corpului
Naţional, precum şi pregătirii personalului
cu atribuţii în domeniul managementului
situaţiilor de urgenţă din cadrul altor
instituţii şi autorităţi din Sistemul Naţional
de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
(2) În subordinea Centrului Naţional de
Perfecţionare
a
Pregătirii
pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă sunt
constituite şi funcţionează centre zonale de
pregătire de protecţie civilă.
(3) Categoriile de personal care se pregătesc
în centrele menţionate la alin. (1) şi (2) se
stabilesc prin ordin al inspectorului general.
(4) Centrul Naţional de Perfecţionare a
Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor
de Urgenţă va asigura pregătirea
profesională a personalului Corpului
Naţional până la înfiinţarea Şcolii

20

Detalierea şi explicarea competenţelor şi
organizării Centrului Naţional de Perfecţionare a
Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de
Urgenţă – CNPPMSU.

Superioare de Pompieri şi Protecţie Civilă.
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ART. 15
Pentru asigurarea capabilităţilor necesare la
nivel naţional in cazul manifestării situaţiilor
de urgenţă de amploare şi complexitate
deosebită, în subordinea Inspectoratului
General funcţionează Unitatea Specială de
Intervenţii în Situaţiii de Urgenţă, unitate cu
personalitate juridică în subordinea directă a
Inspectoratului General.

26
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ART. 16
Centrul Naţional pentru Securitate la
Incendiu este unitatea care asigură în
laboratoare şi poligoane de profil testarea
combustibilitatii şi încercarea la foc a
materialelor, studierea, experimentarea şi
verificarea procedeelor, substanţelor şi
mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere
în situaţii de urgenţă.

Art. 18
(1) Unităţile speciale sunt unităţi militare,
cu personalitate juridică, în subordinea
nemijlocită a Inspectoratului General,
destinate
planificării,
organizării
şi
executării unor misiuni de complexitate
ridicată pe teritoriul naţional sau în afara
acestuia.
(2) Unităţile speciale au în compunere
servicii, birouri şi/sau compartimente,
subunităţi specializate şi, după caz, structuri
de altă natură, constituite conform legii.

S-a modificat în sensul indicării condiţiilor care
stau la baza înfiinţării unităţilor speciale şi
indicarea structurilor şi compartimentelor
funcţionale ale acestora. Aceste unităţi pot
furniza sprijin specializat în zonele afectate pe
durată mare de timp şi constituie baza modulelor
naţionale de protecţie civilă asumate de statul
român prin hotărâri ale CSAT.

Art. 19
Criteriile de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea inspectoratului
judeţean/inspectoratului
Bucureşti-Ilfov,
precum şi a unităţilor speciale se elaborează
de către Inspectoratul General şi se aprobă
prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Crearea temeiului juridic pentru elaborarea
riteriilor de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea inspectoratului
judeţean/Bucureşti-Ilfov, precum şi a unităţilor
speciale

Art. 23
(1) Centrul Naţional pentru Securitate la
Incendiu şi Protecţie Civilă se subordonează
nemijlocit Inspectoratului General, are
personalitate juridică şi este destinat să
efectueze studii şi încercări de laborator,
evaluarea
conformităţii
produselor,
evaluarea
şi
formarea
profesională,
certificarea competenţei profesionale în
ocupaţii şi funcţii specifice, precum şi

- reformulare, pentru a acoperi principalele
activităţi ale unităţii, inclusiv formarea
profesională şi pentru a indica nivelul de
reglementare în ceea ce priveşte atribuţiile
Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu
şi Protecţie Civilă
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autorizarea persoanelor fizice şi juridice
care desfăşoară activităţi în domeniul
apărării împotriva incendiilor şi protecţiei
civile.
(2) Atribuţiile Centrului Naţional pentru
Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă se
aprobă prin hotărâre a Guvernului.
28
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Art. 24
În cadrul Corpului Naţional se pot constitui
centre de formare destinate să asigure
specializarea
personalului
operativ,
respectiv formarea profesională continuă,
antrenamentul şi pregătirea în domeniile de
competenţă, potrivit misiunilor specifice.
Art. 25
(1) Centrul Naţional de Perfecţionare a
Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor
de Urgenţă sau, după caz, Centrul Naţional
pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie
Civilă asigură evaluarea şi certificarea
competenţelor
profesionale
pentru
ocupaţiile din domeniul reglementat de
Inspectoratul General, indiferent de
furnizorul de formare profesională care a
asigurat pregătirea.
(2) Ocupaţiile din domeniul reglementat de
Inspectoratul General se stabilesc prin
ordin al inspectorului general care se
publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(3) Pentru personalul paramedical abilitat
în acordarea primului ajutor calificat
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- Crearea cadrului legal pentru constituirea
facilităţilor de pregătire şi de formare
centralizată, la nivel naţional, sau zonale, a
personalului operativ.

- Crearea temeiului legal care să permită
preluarea de instituţiile Corpului Naţional a
formării profesionale şi a evaluării competenţelor
pentru unele ocupaţii-cheie din cadrul Sistemului
Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă.

formarea,
evaluarea
şi
certificarea
competenţelor profesionale se asigură, la
nivel naţional, în centrele care funcţionează
în cadrul Corpului Naţional.
30

ART. 17
Baza de reparaţii este unitatea cu
personalitate juridică din subordinea
Inspectoratului General în care se asigură
repararea autospecialelor, a utilajelor şi a
echipamentelor specifice din înzestrarea
Inspectoratului General şi a structurilor
subordonate.

Art. 29
- definirea instituţiei din subordinea
(1) Publicaţii de Specialitate funcţionează ca Inspectoratului General care funcţionează şi în
unitate fără personalitate juridică în prezent, precum şi indicarea modului de finanţare
subordinea Inspectoratului General pentru
a asigura realizarea, editarea şi difuzarea
revistelor şi lucrărilor de specialitate
specifice.
(2) Finanţarea Publicaţiilor de Specialitate
se efectuează integral de la bugetul de stat
prin bugetul Inspectoratului General.

31
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Art. 27
- Reformularea mai cuprinzătoare a ipotezei
Baza de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie cuprinse la art. 17
este unitate cu personalitate juridică, în
subordinea nemijlocită a Inspectoratului
General, destinată asigurării reparării
autospecialelor, utilajelor şi echipamentelor
specifice
din
înzestrarea
unităţilor
subordonate Inspectoratului General.

ART. 18
Muzeul Naţional al Pompierilor este
instituţia
de
profil
subordonată
Inspectoratului
General
care
asigură
identificarea, achiziţionarea, expunerea şi
conservarea pieselor de patrimoniu specifice
activităţii pompierilor militari şi civili.

- se clarifică rolul acestei unităţi prin raportare la
Art. 30
(1) Muzeul Naţional al Pompierilor este eşalonul superior, precum şi modalitatea de
instituţia
subordonată
nemijlocit finanţare
Inspectoratului General, fără personalitate
juridică, destinată identificării, procurării,
expunerii şi conservării pieselor de
patrimoniu specifice activităţii pompierilor
şi protecţiei civile.
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(2) Finanţarea muzeului se efectuează
integral de la bugetul de stat prin bugetul
Inspectoratului General.
33

ART. 19
Baza pentru logistică, unitate cu personalitate
juridică aflată în subordinea Inspectoratului
General, este destinată să asigure
aprovizionarea, stocarea, conservarea şi
distribuirea mijloacelor materiale necesare
pompierilor militari.

- Este definit într-un mod mai cuprinzător
Art. 26
Baza pentru Logistică este unitate cu domeniul de activitate al acestei unităţi
personalitate
juridică,
în
subordinea
nemijlocită a Inspectoratului General,
destinată să asigure aprovizionarea, stocarea,
conservarea şi distribuirea mijloacelor
materiale, precum şi suportul de comunicaţii
şi informatică necesar Inspectoratului
General şi unităţilor subordonate acestuia.
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ART. 20
Bazele de depozitare rezerve proprii sunt
unităţi din subordinea Inspectoratului
General, fără personalitate juridică, destinate
să asigure gestionarea rezervei operative de
mijloace materiale ale unităţilor, a rezervelor
proprii de mobilizare a inspectoratelor pentru
situaţii de urgenţă judeţene şi a unor bunuri
materiale necesare ajutorării sinistraţilor în
situaţii de urgenţă.

Art. 28
(1) Centrele de depozitare sunt unităţi cu
personalitate juridică, în subordinea
nemijlocită a Inspectoratului General,
destinate să asigure gestionarea rezervei
operative de mijloace materiale ale
structurilor Corpului Naţional, a rezervelor
proprii
a
inspectoratelor
judeţene/inspectoratului Bucureşti-Ilfov şi a
unor bunuri materiale necesare în situaţii
de urgenţă, inclusiv pentru asistenţa
medicală de urgenţă şi prim-ajutor calificat.
(2) Centrele de depozitare se înfiinţează
prin reorganizarea depozitelor de rezerve
proprii şi prin preluarea, potrivit legii, a
altor facilităţi similare aflate în proprietatea
unor autorităţi ale administraţiei publice
centrale sau locale.
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- se clarifică rolul acestei unităţi prin raportare la
eşalonul superior, în sensul dobândirii
personalităţii juridice, precum şi modalitatea de
reorganizare a acestora
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ART. 21
Pompierii
militari,
prin
structurile
specializate îndeplinesc, următoarele atribuţii
generale:
(1) Prin Inspectoratul General:
a) elaborează strategii, programe şi planuri în
domeniile de activitate, pe care le supune
aprobării organelor abilitate, şi le avizează pe
cele elaborate de ministere şi de alte instituţii
publice centrale;

b) elaborează studii, prognoze şi analize
statistice privind tipurile de risc, natura şi
frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi
propune măsuri în baza concluziilor rezultate
din acestea;
c) elaborează norme generale, pe care le
supune spre aprobare ministrului afacerilor
interne;

d) elaborează şi emite metodologii, norme,
normative,
regulamente,
instrucţiuni,
standarde operaţionale şi 1 proceduri şi le
avizează pe cele emise de ministere şi de alte
instituţii publice centrale, în domeniul de
competenţă;

CAPITOLUL III - Atribuţiile structurilor
Corpului Naţional
Art. 33
(1) Inspectoratul General îndeplineşte, în
domeniile de competenţă prevăzute la art. 2,
următoarele atribuţii principale:
a) elaborează strategii, programe, concepţii şi
planuri, pe care le supune, după caz, avizării
sau aprobării secretarului de stat, şef al
de
Departamentului
pentru
Situaţii
Urgenţă, respectiv organelor abilitate, şi le
avizează pe cele elaborate de ministere şi de
alte instituţii publice centrale;
b) elaborează studii, prognoze şi analize
statistice privind tipurile de risc, natura şi
frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi
propune măsuri în baza concluziilor rezultate
din acestea;
c) elaborează, avizează şi emite metodologii,
norme,
normative,
regulamente,
instrucţiuni,
standarde
operaţionale,
proceduri şi alte reglementări;
d) elaborează criteriile de performanţă
privind structura organizatorică şi dotarea
inspectoratului
judeţean/inspectoratului
Bucureşti-Ilfov, precum şi a unităţilor
speciale pe care le supune spre aprobare
ministrului afacerilor interne;
e) elaborează criteriile de performanţă privind
şi
dotarea
constituirea,
încadrarea
serviciilor voluntare şi a serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă, pe care le supune
spre aprobare ministrului afacerilor
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Capitolul III cuprinde articolele 32-37.
- art. 21 a fost reformulat, conţinutul fiind reluat
în cuprinsul art. 33, cu redefinirea unor atribuţii şi
respectiv, completarea atribuţiilor privind
SMURD şi cooperarea internaţională în domeniu

interne;
e) elaborează criteriile de performanţă
privind structura organizatorică şi dotarea
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, a
serviciilor de urgenţă voluntare, precum şi
criterii de performanţă privind structura şi
normele minimale de dotare a serviciilor
private pentru situaţii de urgenţă, pe care le
supune spre aprobare ministrului afacerilor
interne;
f) participă la atestarea tehnico-profesională
a verificatorilor de proiecte, a responsabililor
tehnici şi a experţilor în activitatea de
construcţii, precum şi la eliberarea
agrementelor tehnice ale noilor produse şi
procedee în acest domeniu;

g) emite, potrivit legii, reglementări tehnice
pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele
de apărare împotriva incendiilor şi cele din
domeniile protecţiei civile, utilizate pe
teritoriul României; care se aprobă prin ordin
al ministrului afacerilor interne;
h) asigură, la nivel central, coordonarea
tehnică de specialitate a activităţilor de
prevenire a incendiilor şi a dezastrelor;

f) constituie şi gestionează baza de date cu
privire la situaţiile de urgenţă, prin
centralizarea datelor şi informaţiilor
furnizate de autorităţile responsabile în
managementul tipurilor de risc şi pune la
dispoziţie instituţiilor interesate datele şi
informaţiile solicitate, conform legii;
g) cooperează cu organele statului abilitate
în managementul stărilor excepţionale,
precum şi cu organizaţiile internaţionale de
profil, pe baza convenţiilor la care statul
român este parte, şi urmăreşte respectarea
acestor convenţii în domeniul situaţiilor de
urgenţă;
h) asigură informarea oportună a
secretarului de stat, şef al Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea
informării ministrului afacerilor interne şi a
instituţiilor
abilitate
asupra
stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă
sau asupra producerii situaţiilor de urgenţă
în teritoriu, direct şi, după caz, printr-un
sistem informaţional propriu;
i) asigură coordonarea tehnică şi de
specialitate a centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă, precum şi menţinerea
permanentă a fluxului informaţional cu
acestea;
j) organizează grupări operative pentru
limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor
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i) acordă asistenţă tehnică de specialitate
autorităţilor centrale şi locale privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă;

j) elaborează, din punctul de vedere al
riscurilor gestionate, criteriile de clasificare a
localităţilor şi agenţilor economici, care se
aprobă prin hotărâre a Guvernului;
k) autorizează laboratoarele şi poligoanele de
încercări la foc;

de urgenţă / protecţie civilă de amploare cu
impact zonal sau regional;
k) organizează şi conduce activităţile de
acordare a primului ajutor calificat şi
descarcerare şi participă, în colaborare cu
unităţile de primiri urgenţe (UPU-SMURD)
la acordarea asistenţei medicale de urgenţă;
l) acordă asistenţă tehnică de specialitate
autorităţilor centrale şi locale privind
managementul situaţiilor de urgenţă;
m) organizează şi conduce exerciţii pentru
verificarea calităţii planificării intervenţiei
şi resurselor;
n) asigură, la nivel naţional, coordonarea
tehnică de specialitate a activităţilor de
prevenire a incendiilor şi a dezastrelor;

l) emite avizele şi autorizaţiile prevăzute de
lege, în domeniile de competenţă;
o) emite avizele şi autorizaţiile prevăzute de
lege;
m) asigură coordonarea tehnică şi de
specialitate a centrelor operaţionale şi a p) autorizează laboratoarele de încercări la
centrelor operative şi asigurămenţinerea foc;
permanentă a fluxului informaţional cu
acestea;
n) coordonează derularea programelor
naţionale de pregătire în domeniul apărării q) coordonează împreună cu Departamentul
împotriva dezastrelor şi urmăreşte la nivel pentru Situaţii de Urgenţă desfăşurarea
naţional aplicarea strategiilor şi programelor programelor naţionale de pregătire în
internaţionale, europene şi regionale pentru domeniul apărării împotriva dezastrelor şi
prevenirea catastrofelor şi reducerea urmăreşte la nivel naţional aplicarea

27

efectelor dezastrelor;
o) organizează şi conduce activităţile de
apărare a vieţii, bunurilor şi mediului în
situaţii de urgenţă, precum şi pe cele de
acordare a primului ajutor calificat şi
descarcerare;
p) îndrumă, controlează şi coordonează, după
caz, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă,
instituţiile şi unităţile din subordine,
serviciile de urgenţă voluntare, precum şi
serviciile de urgenţă private;
q) organizează formarea profesională a
personalului propriu;

r) elaborează statele de organizare, tabelele şi
normele de înzestrare ale structurilor
subordonate;

s) asigură informarea operativă a ministrului
afacerilor interne, şi a instituţiilor abilitate
asupra stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă sau asupra producerii
situaţiilor de urgenţă în teritoriu, printr-un
sistem informaţional propriu;

strategiilor şi programelor internaţionale,
europene şi regionale pentru prevenirea
catastrofelor şi reducerea dezastrelor;
r) asigură reglementarea, coordonarea,
îndrumarea şi controlul de specialitate al
serviciilor pentru situaţii de urgenţă
voluntare şi private;
s) organizează, desfăşoară şi controlează
activităţile de formare, evaluare şi
certificare a competenţelor profesionale a
ocupaţiilor din domeniul reglementat de
Inspectoratul General;
ş)
participă
la
atestarea
tehnicoprofesională a verificatorilor de proiecte, a
responsabililor tehnici şi a experţilor în
activitatea de construcţii, precum şi la
analiza agrementelor tehnice în construcţii;
t) organizează şi controlează autorizarea,
potrivit legii, a persoanelor fizice şi juridice
care efectuează lucrări în domeniul apărării
împotriva incendiilor;
ţ)
efectuează
supravegherea
pieţei
produselor pentru construcţii din domeniul
reglementat;
u) coordonează şi reglementează activitatea
de pregătire pe linie de specialitate a
personalului
operativ,
inclusiv
a
voluntarilor, organizată în centrele de
formare profesională, antrenament şi
pregătire;
v)
propune
şi
acordă
asistenţă
internaţională la dezastre, sub egida U.E.,
N.A.T.O., O.N.U., cu avizul secretarului de
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stat, şef al Departamentului pentru Situaţii
t) organizează şi conduce aplicaţii şi exerciţii de Urgenţă şi aprobarea ministrului
pentru verificarea viabilităţii planificării afacerilor interne la solicitarea altor state,
intervenţiei şi resurselor;
constând în capacităţi de intervenţie, bunuri
materiale de primă necesitate şi experţi, sau
în plan regional şi/sau bilateral, potrivit
tratatelor, acordurilor şi înţelegerilor
internaţionale la care România este parte;
u) propune ministrului afacerilor interne
participarea cu forţe şi mijloace la înlăturarea
efectelor situaţiilor de urgenţă de amploare şi
complexitate deosebită şi dezastrelor în afara
teritoriului
ţării,
potrivit
tratatelor,
acordurilor şi înţelegerilor internaţionale la
care România este parte;
v) organizează şi controlează formarea,
evaluarea şi certificarea competenţei
profesionale în ocupaţii din domeniul
apărării împotriva incendiilor şi protecţiei
civile;

x) aprobă, în limitele competenţelor legale,
documentele tehnico-economice pentru
lucrările proprii de investiţii şi urmăreşte
executarea acestora la termenele stabilite;
y) stabileşte normele de întrebuinţare,
întreţinere şi reparare pentru tehnica din
dotare;

w) organizează şi controlează atestarea
persoanelor fizice şi juridice pentru prestarea z) execută controlul mijloacelor materiale şi
lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare, financiare,
repartizate
unităţilor
precum şi a celor de verificare, întreţinere şi subordonate.
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reparare a mijloacelor destinate apărării
împotriva incendiilor şi protecţiei civile;
x) constituie şi gestionează baza de date cu
privire la situaţiile de urgenţă, pune la
dispoziţie instituţiilor interesate datele şi
informaţiile solicitate pentru soluţionarea
situaţiilor de urgenţă şi coordonează
activităţile de studii şi cercetare ştiinţifică;
y) efectuează activităţi specifice privind
desemnarea organismelor pentru evaluarea şi
performanţelor
verificarea
constanţei
produselor
pentru
construcţii
şi
a
organismelor de evaluare tehnică europeană
a produselor pentru construcţii, pentru
familiile de produse pentru construcţii din
categoria echipamentelor fixe de luptă
împotriva
incendiilor
şi
asigură
supravegherea pieţei echipamentelor fixe de
luptă împotriva incendiilor şi a mijloacelor
tehnice de apărare împotriva incendiilor;
z)
avizează
regulamentele
privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice
tipurilor de risc, elaborate de comitetele
ministeriale, şi le prezintă spre semnare
ministrului afacerilor interne;
z1) cooperează cu celelalte organe ale
statului abilitate în managementul stărilor de
urgenţă şi de asediu sau
al crizelor, precum şi cu organizaţiile
internaţionale de profil, pe baza convenţiilor
la care statul român este parte, şi urmăreşte
respectarea acestor convenţii în domeniul
situaţiilor de urgenţă;

(2)
Inspectoratul
General,
potrivit
competenţelor stabilite, execută şi alte
atribuţii
operative,
tehnice
şi
administrative, în domeniile:
a) management organizatoric;
b) management logistic;
c) management resurse umane;
d) management financiar;
e) achiziţii publice;
f) implementare proiecte cu finanţare
externă;
g) comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
h) afaceri europene, asistenţă şi relaţii
internaţionale;
i) juridic;
j) control intern/managerial;
k) inspecţia muncii, sănătate şi securitate în
muncă;
l) secretariat, arhivă, documente clasificate
şi relaţii cu publicul;
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z2) elaborează strategia naţionala de apărare
împotriva incendiilor şi strategia naţională de
protecţie civilă, care se aprobă prin hotărâre
a Guvernului.

m) asistenţă psihologică şi religioasă;
n) protecţia datelor cu caracter personal;
o) informare şi relaţii publice;
p) verificări interne şi cercetare penală
specială.
(3) Inspectoratul General îndeplineşte orice
alte atribuţii stabilite prin lege.
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- A fost reformulat distinct acest atribut pentru
Art. 34
Inspectoratul General asigură planificarea IGSU, respectiv pentru inspectoratele judeţene
şi mobilizarea resurselor proprii la
instituirea măsurilor excepţionale prevăzute
de lege, precum şi la declararea stărilor de
mobilizare şi de război.
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Art. 35
Articol nou introdus pentru indicarea
(1) Pentru identificarea şi evaluarea documentelor operative de identificare şi control
tipurilor de risc specifice zonei de al riscurilor la nivelul zonei de competenţă
competenţă, precum şi pentru stabilirea
măsurilor din domeniul prevenirii şi
inspectoratul
intervenţiei,
judeţean/inspectoratul
Bucureşti-Ilfov
elaborează „Schema cu riscurile teritoriale
din zona de competenţă”, în baza structuriicadru stabilite de Inspectoratul General.
(2) Inspectoratul General elaborează, cu
avizul secretarului de stat, şef al
Departamentului
pentru
Situaţii
de
Urgenţă, structura-cadru pentru întocmirea
regulamentelor
privind
gestionarea
situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de
risc, a planului de analiză şi acoperire a
riscurilor şi a altor planuri specifice.
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(2) Prin inspectoratele pentru situaţii de
urgenţă:
a) planifică
şi
desfăşoară
inspecţii,
controale, verificări şi alte acţiuni de
prevenire privind modul de aplicare a
prevederilor legale şi stabileşte măsurile
necesare pentru creşterea nivelului de
securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
b) elaborează studii, prognoze şi analize
statistice privind natura şi frecvenţa
situaţiilor de urgenţă produse şi propune
măsuri în baza concluziilor rezultate din
acestea;
c) desfăşoară activităţi de informare publică
pentru cunoaşterea de către cetăţeni a
tipurilor de risc specifice zonei de
competenţă, măsurilor de prevenire, precum
şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor
de urgenţă;
d) participă la elaborarea reglementărilor
specifice zonei de competenţă şi avizează
documentele în domeniul prevenirii şi
intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de
publice
locale
şi
cele
autorităţile
deconcentrate/descentralizate;
e) emite avize şi autorizaţii, în condiţiile
legii;
f) monitorizează şi evaluează tipurile de
risc;
g) participă la elaborarea şi derularea
programelor pentru pregătirea autorităţilor,
serviciilor pentru situatii de urgenţă

Art. 36
- au fost menţionate cele mai importante atribuţii
Inspectoratul
judeţean/inspectoratul din competenţa inspectoratelor judeţene
Bucureşti-Ilfov exercită autoritatea de stat
în domeniile apărării împotriva incendiilor
şi protecţiei civile în zona de competenţă,
îndeplinind
următoarele
atribuţii
principale:
a) monitorizează şi evaluează tipurile de risc
identificate;
b) elaborează studii, prognoze şi analize
statistice cu privire la natura şi frecvenţa
situaţiilor de urgenţă produse şi propune
măsuri în baza concluziilor rezultate din
acestea;
c) stabileşte concepţia de intervenţie şi
elaborează/coordonează elaborarea
documentelor operative de răspuns;
d) execută, cu forţe proprii sau în cooperare
următoarele misiuni de bază: de înştiinţare,
avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere,
cercetare, evacuare, adăpostire, căutare,
salvare, descarcerare, deblocare, primajutor calificat şi asistenţă medicală de
urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare,
protecţie CBRN şi decontaminare, filtrare şi
transport de apă, iluminat, asanare de
muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor
materiale şi valorilor din patrimoniul
cultural, acordare de sprijin pentru
supravieţuirea populaţiei afectate şi alte
măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de
situaţii de urgenţă;
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voluntare şi private, precum şi a populaţiei;
h) organizează formarea profesionala a
personalului propriu;
i) execută, cu forţe proprii sau în cooperare,
operaţiuni şi activităţi de înştiinţare,
avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere,
cercetare, evacuare, adăpostire, căutare,
salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor
sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a
incendiilor, depoluare, protecţie nuclear
bacteriologică şi chimică, decontaminare,
filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare
de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor
materiale şi valorilor din patrimoniul
cultural, acordare de sprijin pentru
supravieţuirea populaţiei afectate şi alte
măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de
situaţii de urgenţă;
j) controlează şi îndrumă structurile
subordonate, serviciile voluntare şi private
pentru situatii de urgenta de urgenţă;
k) participă la identificarea resurselor umane
şi materialelor disponibile pentru răspuns în
situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
l) stabileşte concepţia de intervenţie şi
elaborează/coordonează
elaborarea
documentelor operative de răspuns;
m) avizează planurile de răspuns ale
serviciilor de urgenţă voluntare şi private;
n) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi
alte activităţi de pregătire, pentru verificarea
viabilităţii
documentelor operative;

e) planifică şi desfăşoară inspecţii,
controale, verificări şi alte acţiuni de
prevenire privind modul de aplicare a
prevederilor legale şi stabileşte măsurile
necesare pentru creşterea nivelului de
securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
f) emite acorduri, avize şi autorizaţii, în
condiţiile legii;
g) planifică, organizează şi desfăşoară
activităţi de pregătire şi de informare
preventivă în scopul cunoaşterii de către
cetăţeni şi autorităţi a tipurilor de risc
specifice zonei de competenţă, măsurilor de
prevenire, precum şi a conduitei de urmat
pe timpul situaţiilor de urgenţă;
h) participă la elaborarea reglementărilor
specifice zonei de competenţă şi avizează
dispoziţiile în domeniul prevenirii şi
intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de
autorităţile
publice
locale
şi
cele
deconcentrate/descentralizate;
i)
efectuează
supravegherea
pieţei
produselor pentru construcţii din domeniul
reglementat;
j) participă cu grupări operative la
intervenţii în afara zonei de competenţă,
precum şi la acţiuni de pregătire şi
intervenţie în afara teritoriului naţional, în
baza acordurilor la care statul român este
parte;
k) controlează şi îndrumă structurile
proprii, serviciile voluntare şi private
pentru situaţii de urgenţă;
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o) organizează banca de date privind
intervenţiile, analizează periodic situaţia
operativă şi valorifică rezultatele;
p) participă cu grupări operative/solicită
sprijinul grupărilor operative stabilite şi
aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara
zonei de competenţă;.
q) participă la acţiuni de pregătire şi
intervenţie în afara teritoriului naţional, în
baza acordurilor la care statul român este
parte;
r) participă la cercetarea cauzelor de
incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care
au determinat ori au favorizat producerea
accidentelor şi dezastrelor;
s) stabileşte, împreună cu organele abilitate
de lege, cauzele probabile ale incendiului;
t) controlează respectarea criteriilor de
performanţă, stabilite în condiţiile legii, în
organizarea şi dotarea
serviciilor voluntare şi private, precum şi
activitatea acestora;
u) constată şi sancţionează, prin personalul
desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din
domeniul de competenţă;
v) desfăşoară activităţi privind soluţionarea
petiţiilor în domeniul specific;
w) organizează concursuri profesionale cu
serviciile voluntare şi private, precum şi
acţiuni educative cu cercurile tehnicoaplicative din şcoli;
x) asigură informarea organelor competente
şi raportarea acţiunilor desfăşurate, conform

l) constată şi sancţionează, prin personalul
desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din
domeniul de competenţă, potrivit legii;
m) stabileşte, împreună cu organele abilitate
de lege, cauzele probabile de incendiu şi
participă la cercetarea cauzelor, condiţiilor
şi împrejurărilor care au determinat ori au
favorizat producerea accidentelor şi
dezastrelor;
n) organizează concursuri profesionale cu
serviciile voluntare şi private pentru situaţii
de urgenţă, precum şi acţiuni educative cu
cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
o) asigură pregătirea pe linie de specialitate
a personalului operativ şi a voluntarilor în
centrele
de
formare
profesională,
antrenament şi pregătire;
p) execută orice alte atribuţii stabilite prin
lege.
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reglementărilor specifice;
y) încheie, după terminarea operaţiunilor de
intervenţie, documentele stabilite potrivit
prevederilor legale;
z) îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege.
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ART 23
Inspectoratul
General
si
structurile
şi
subordonate
asigura
planificarea
mobilizarea a noi resurse la instituirea
măsurilor excepţionale prevăzute de lege,
precum şi la declararea stărilor de mobilizare
şi de război.
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ART. 24
(1) Personalul Corpului Pompierilor Militari
se compune din personal militar, funcţionari
publici şi personal contractual.
(2) Personalul militar este format din: cadre
militare, elevi ai instituţiilor militare de
învăţământ, soldaţi şi gradaţi profesionişti.

(3) Cadrelor militare din Corpul Pompierilor
Militari li se aplică dispoziţiile Legii nr.
80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu
modificările şi completările ulterioare.

Art. 37
- A fost reformulat distinct acest atribut pentru
Inspectoratul
judeţean/inspectoratul inspectoratele judeţene
Bucureşti-Ilfov asigură planificarea şi
mobilizarea resurselor proprii la instituirea
măsurilor excepţionale prevăzute de lege,
precum şi la declararea stărilor de mobilizare şi
de război.

CAPITOLUL IV - Personalul
Corpului
Naţional
Art. 38
(1) Personalul Corpului Naţional se compune
din cadre militare, funcţionari publici,
personal contractual, soldaţi şi gradaţi
profesionişti.
(2)
În
cadrul
inspectoratului
judeţean/inspectoratului Bucureşti-Ilfov din
cadrul Corpului Naţional, pe bază de
contract de voluntariat, pot activa voluntari
şi rezervişti voluntari, în condiţiile legii.
(3) Condiţiile de acces în instituţie, precum
şi modul de utilizare şi atribuţiile
voluntarilor şi rezerviştilor voluntari se
stabilesc prin ordin al inspectorului general,
avizat de secretarul de stat, şef al
Departamentului
pentru
Situaţii
de
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Capitolul IV cuprinde articolele: 38-51.
- Reformularea art. 24, nu mai cuprinde referirile
la cadrul legal deja existent, insistându-se pe
categoriile de personal care compun personalul
Corpului Naţional, precum şi pe modul de acces
în profesie, respectiv evoluţie în carieră a cadrelor
militare

Urgenţă.
(4) Gradaţilor şi soldaţilor profesionişti li se (4) Accesul în profesie a cadrelor militare
aplică Statutul gradaţilor şi soldaţilor din cadrul Corpului Naţional, precum şi
profesionişti, aprobat prin lege.
evoluţia ulterioară a acestora au la bază
principiile şi normele prevăzute de Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare, cu modificările şi completările
ulterioare, şi de Ghidul carierei cadrelor
militare din Corpul Naţional, care se aprobă
(5) Elevilor
instituţiilor
militare
de prin hotărâre a Guvernului.
învăţământ li se aplică prevederile Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi cele ale
Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor
militare.
(6) Funcţionarii publici se supun prevederilor
Statutului funcţionarilor publici aprobat prin
Legea nr. 188/1999, iar personalul
contractual este supus reglementărilor din
legislaţia muncii, în măsura în care prin
prezenta lege nu se dispune altfel.
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ART. 25
(1) Numărul posturilor de ofiţeri, maiştri
militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi
profesionişti din Corpul Pompierilor Militari
în timp de pace şi la mobilizare, se stabileşte
de către ministrul afacerilor interne, în limita
efectivelor aprobate prin hotătâre a
Guvernului.
(2) Mutarea, transferarea sau detaşarea
personalului se poate face în cazurile şi în
condiţiile prevăzute prin lege.

Art. 51
- Reformularea nu mai cuprinde menţiuni privind
mutarea, transferarea sau detaşarea, existând
Numărul posturilor repartizate Corpului
deja un cadru legal în acest sens pentru fiecare
Naţional se stabileşte de către ministrul
categorie de personal
afacerilor interne, în limita efectivelor
aprobate prin hotărâre a Guvernului.
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ART 26
- se elimină
(1) Selecţionarea, încadrarea şi acordarea
drepturilor personalului militar şi civil din
Corpul Pompierilor Militari se fac potrivit
reglementărilor legale specifice fiecărei
categorii de personal.
(2) Numirea în funcţie şi eliberarea din
funcţie a personalului militar din Corpul
Pompierilor Militari se face potrivit
competenţelor şi în condiţiile stabilite prin
ordin al ministrului afacerilor interne.

- reglementat prin art. 38
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ART. 27
Cadrele Corpului Pompierilor Militari provin
din rândurile absolvenţilor instituţiilor
militare de învăţământ.

- s-a dorit o reglementare mai cuprinzătoare cu
privire la provenienţa personalului Corpului
Naţional, precum şi a modului în care se asigură
formarea profesională iniţială/continuă a acestuia

Art. 40
(1) Personalul Corpului Naţional provine
din
instituţiile
de
învăţământ
ale
Ministerului Afacerilor Interne şi din alte
instituţii cu profil adecvat, acreditate
potrivit legii, precum şi din cadrul unor
instituţii specializate din ţară şi din
străinătate.
(2) Formarea profesională iniţială a
ofiţerilor se realizează în Facultatea de
pompieri din cadrul Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” şi în alte instituţii
de învăţământ din sistemul naţional de
apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională sau din străinătate.
(3) Formarea profesională iniţială a
ofiţerilor, alţii decât cei prevăzuţi la alin.
(2), se asigură prin cursuri în Şcoala
Superioară de Pompieri şi Protecţie Civilă.
(4) Formarea profesională iniţială a
maiştrilor militari şi a subofiţerilor se
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realizează în instituţiile de învăţământ
postliceal proprii, potrivit standardelor de
profesională
aprobate
de
pregătire
Inspectoratul General, şi, după caz, în alte
instituţii similare din sistemul naţional de
apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.
(5) Formarea profesională continuă a
ofiţerilor se asigură prin Şcoala Superioară
de Pompieri şi Protecţie Civilă, precum şi în
alte instituţii de învăţământ din sistemul
naţional de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională sau din străinătate.
46

Pentru unele activităţi pot fi încadraţi Art. 41
- Art. 27 alin. 2 a fost reformulat într-o formă mai
specialişti cu studii corespunzătoare din alte Pentru unele funcţii de specialitate pot fi
cuprinzătoare
sectoare de activitate.
chemaţi şi rechemaţi în activitate sau
transferaţi, specialişti din instituţiile publice
de apărare şi siguranţă naţională care
îndeplinesc condiţiile legale, în condiţii
stabilite prin ordin al ministrului afacerilor
interne.
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ART. 28
(1) În timpul îndeplinirii serviciului,
personalul Corpului Pompierilor Militari este
învestit cu exerciţiul autorităţii publice.

Art. 42
- prin reformularea articolului s-a dorit o
(1) În timpul îndeplinirii sarcinilor şi prezentare detaliată a atribuţiilor personalului
obligaţiilor de serviciu, personalul Corpului Corpului Naţional
Naţional este învestit cu exerciţiul autorităţii
publice.
(2) În raport cu atribuţiile specifice, (2) În raport cu atribuţiile specifice, personalul
personalul are următoarele drepturi şi Corpului Naţional are următoarele drepturi
îndatoriri specifice:
şi obligaţii:
a) să efectueze verificări, inspecţii şi
controale privind modul de respectare şi
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a) să solicite de la persoanele fizice şi aplicare a prevederilor legale în care
juridice datele, informaţiile şi documentele instituţia are calitatea de autoritate de stat;
necesare îndeplinirii atribuţiilor legale;
b) să elibereze/anuleze avize şi autorizaţii,
potrivit competenţelor prevăzute de lege;
b) să stabilească restricţii sau să interzică c) să îndrume şi să controleze modul de
orice operaţiuni sau lucrări, în scopul pregătire a populaţiei şi salariaţilor pentru
prevenirii unor situaţii de urgenţă;
gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) să sesizeze organele competente, în d) să organizeze şi să conducă exerciţii şi
condiţiile prevăzute de lege, despre alte activităţi de pregătire la instituţii
infracţiunile constatate în exercitarea publice şi operatori economici;
atribuţiilor de serviciu;
e) să solicite de la persoanele fizice şi
d) să
constate
şi
să
sancţioneze juridice datele, informaţiile şi documentele
contravenţiile potrivit competenţei prevăzute necesare îndeplinirii atribuţiilor legale;
de lege;
f) să stabilească restricţii sau să interzică
h) să dispună, potrivit legii, sistarea lucrărilor orice operaţiuni sau lucrări, în scopul
de construcţii sau oprirea funcţionării ori prevenirii unor situaţii de urgenţă;
utilizării construcţiilor sau amenajărilor;
g) să sesizeze organele competente, în
e) să
dispună
restrângerea
utilizării condiţiile prevăzute de lege, despre faptele
clădirilor incendiate, avariate ori ameninţate, ce pot constitui infracţiuni, constatate în
inclusiv evacuarea persoanelor şi animalelor exercitarea atribuţiilor de serviciu;
din acestea, precum şi a folosirii terenurilor h) să constate şi să sancţioneze
din vecinătatea imobilelor respective;
contravenţiile
potrivit
competenţei
f) să dispună, potrivit legii, suspendarea ori prevăzute de lege;
încetarea activităţii instituţiilor şi/sau i) să dispună sistarea lucrărilor de
agenţilor economici, demolarea totală ori construcţii sau oprirea funcţionării ori
parţială a construcţiilor afectate grav, precum utilizării construcţiilor sau amenajărilor,
şi a celor vecine, dacă există pericol de potrivit legii;
agravare a consecinţelor unor situaţii de j) să asigure conducerea şi coordonarea
urgenţă;
acţiunilor şi intervenţiilor în situaţii de
g) să utilizeze gratuit apa, în condiţiile legii, urgenţă, cu respectarea principiilor şi
indiferent de sursa din care provine;
regulilor de executare a acestora;
h) să se deplaseze cu autospecialele şi k) să dispună restrângerea utilizării
mijloacele tehnice din dotare la locul clădirilor
incendiate,
avariate
ori
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intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise
circulaţiei publice ori pe terenuri, indiferent
de forma de proprietate, dacă cerinţele de
operativitate şi de lucru impun aceasta;
i) să solicite organelor abilitate oprirea ori
limitarea traficului public în zona
desfăşurării operaţiunilor de intervenţie;
j) să aibă acces, în îndeplinirea misiunilor
specifice, în orice incintă a instituţiilor şi
agenţilor economici;
k) să intre în locuinţele persoanelor fizice, în
îndeplinirea
misiunilor
specifice,
la
solicitarea sau cu consimţământul acestora,
în condiţiile prevăzute de lege. În cazul în
care se impune înlăturarea unor factori de
risc care prin iminenţa ameninţării lor pot
declanşa
o
situaţie
de
urgenţă,
consimţământul nu este necesar;
l) să solicite sprijinul autorităţilor publice,
mijloacelor de informare în masă şi al
cetăţenilor pentru luarea măsurilor urgente în
vederea prevenirii, limitării sau înlăturării
unor pericole iminente provocate de situaţii
de urgenţă;
m) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de
serviciu şi a ordinului de serviciu/misiune, cu
mijloacele de transport în comun, pentru
executarea unor misiuni care nu pot fi
îndeplinite altfel.
(3) În exercitarea drepturilor şi obligaţiilor
specifice prevăzute la alin. (2), personalul
desemnat îşi face cunoscută calitatea, după
caz, prin legitimaţia de serviciu sau de

ameninţate, inclusiv evacuarea persoanelor
şi animalelor din acestea, precum şi a
folosirii
terenurilor
din
vecinătatea
imobilelor respective;
l) să dispună oprirea funcţionării,
suspendarea ori încetarea activităţii
instituţiilor şi/sau operatorilor economici,
ori
parţială
a
demolarea
totală
construcţiilor afectate grav, precum şi a
celor vecine, potrivit legii;
m) să utilizeze gratuit apa, în condiţiile legii,
indiferent de sursa din care provine;
n) să se deplaseze cu autospecialele şi
mijloacele tehnice din dotare la locul
intervenţiei, pe drumuri care nu sunt
deschise circulaţiei publice ori pe terenuri,
indiferent de forma de proprietate, dacă
cerinţele de operativitate şi de lucru impun
aceasta;
o) să solicite organelor abilitate oprirea ori
limitarea traficului public în zona
desfăşurării operaţiunilor de intervenţie;
p) să aibă acces, în îndeplinirea misiunilor
specifice, în orice incintă a instituţiilor şi
operatorilor economici;
q) să intre în locuinţele persoanelor fizice
pentru îndeplinirea misiunilor specifice, cu
sau fără consimţământul acestora, în cazul
iminenţei sau producerii unei situaţii de
urgenţă;
r) să preia, în condiţiile legii, planurile
clădirilor din administrarea autorităţilor
publice, instituţiilor şi a operatorilor
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control şi ordinul de serviciu/misiune.
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economici;
s) să solicite sprijinul autorităţilor publice,
mijloacelor de informare în masă şi al
cetăţenilor pentru luarea măsurilor urgente
în vederea prevenirii, limitării sau
înlăturării unor pericole provocate de
situaţii de urgenţă;
ş) să stabilească, împreună cu organele
abilitate de lege, cauzele probabile ale
producerii situaţiilor de urgenţă şi să
participe, în condiţiile legii, la identificarea
şi stabilirea factorilor de risc şi
împrejurărilor care au generat unele situaţii
de urgenţă;
t) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de
serviciu, cu mijloacele de transport în
comun, pentru executarea unor misiuni.
(3) În exercitarea drepturilor şi obligaţiilor
specifice prevăzute la alin. (2), personalul
desemnat îşi face cunoscută calitatea, după
caz, prin legitimaţia de serviciu şi/sau
legitimaţia de control /ordinul de
serviciu/misiune;
(4) În activitatea profesională individuală,
personalul Inspectoratului General şi
unităţilor subordonate este obligat să
respecte prevederile Codului de etică şi
deontologie aprobat prin ordin al
ministrului afacerilor interne.

ART. 29
(1) Soldele, salariile şi celelalte drepturi Art. 29. - (1) – se elimină.
băneşti care se cuvin pompierilor militari
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- alin. (1) se elimină, fiind prevederi de natură
salarială a căror reglementare se asigură prin
legea de salarizare, act normativ distinct

sunt stabilite conform legii.
(2) Pompierii militari care, din motive de
îmbolnăvire, accidente sau alte asemenea
evenimente, survenite pe timpul, din cauza
ori în legătură cu serviciul, nu îşi mai pot
îndeplini atribuţiile şi sunt trecuţi într-o altă
funcţie îşi păstrează solda şi celelalte drepturi
băneşti avute anterior, dacă drepturile
cuvenite pentru noua funcţie sunt mai mici.
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Art. 44
Cadrele militare din Corpul Naţional, care,
din motive de îmbolnăvire, accidente sau
alte asemenea evenimente, survenite pe
timpul, din cauza ori în legătură cu
serviciul, nu-şi mai pot îndeplini atribuţiile
şi sunt trecute într-o altă funcţie, îşi
păstrează solda şi celelalte drepturi băneşti
avute anterior.

ART. 30
(1) Dreptul la pensie, la asigurări sociale şi la
asistenţă medicală al ofiţerilor, maiştrilor
militari şi subofiţerilor de pompieri se
stabileşte potrivit legislaţiei privind cadrele
militare.
(2) Dreptul la pensie, la asigurări sociale şi la
asistenţă medicală al gradaţilor şi soldaţilor
profesionişti, funcţionarilor publici şi
personalului contractual se stabileşte potrivit
legislaţiei în vigoare.

Art. 43
(1) Dreptul la pensie al personalului din
Corpul Naţional se stabileşte în condiţiile
legii.

ART. 31
Încadrarea în condiţii de muncă normale,
deosebite sau speciale a pompierilor militari
se face potrivit legii.

Art. 43
(2) Personalul militar şi civil din Corpul
Naţional, se încadrează în condiţii de
muncă, potrivit prevederilor stabilite prin
hotărâre a Guvernului.

- se face referire şi la personalul civil care, de
asemenea, îşi desfăşoară activitatea în condiţii de
muncă, potrivit prevederilor stabilite prin
hotărâre a Guvernului

Art. 43
(4) Drepturile legale ce revin cadrelor
militare şi familiilor sau urmaşilor acestora
se acordă, după caz, în mod corespunzător

- se reglementează anumite drepturi şi pentru
soldaţii şi gradaţii profesionişti, personalul civil,
elevii şi studenţii din şcolile şi instituţiile de
învăţământ militar de profil, precum şi

(3) Drepturile sociale asigurate, potrivit
legii, cadrelor militare din Corpul Naţional
se acordă, în mod corespunzător şi
soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.
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şi soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, personalului medical SMURD şi voluntarilor
personalului civil, elevilor şi studenţilor din
şcolile şi instituţiile de învăţământ militar de
profil, precum şi personalului medical
SMURD, voluntarilor şi rezerviştilor
voluntari, pentru situaţiile de deces ori de
invaliditate intervenite în timpul şi din
cauza serviciului ori în legătură cu serviciul.
(5) Pe timpul exerciţiilor şi misiunilor
efectuate pe teritoriul naţional sau în afara
acestuia plata diurnei şi contravaloarea
cazării personalului medical SMURD şi
voluntarilor implicaţi se acordă de
Inspectoratul General în aceleaşi condiţii
aplicabile personalului Corpului Naţional.
52
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Art. 46
(1) În situaţia producerii unor accidente sau
evenimente soldate cu rănire, invaliditate
sau deces produse în timpul şi din cauza
serviciului, personalul prevăzut la art. 38
alin. (1) şi (2)
ori familia acestuia
beneficiază de despăgubiri băneşti din
fondurile alocate Ministerului Afacerilor
Interne prin bugetul Inspectoratului
General.
(2) Condiţiile şi cuantumul despăgubirilor
menţionate la alin. (1) se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului.

- se creează temeiul legal pentru acordarea de
despăgubiri băneşti din fondurile alocate
Ministerului Afacerilor Interne prin bugetul
Inspectoratului General.

Art. 48
ART. 32
- Reformularea articolului a fost determinată de
(1) Pompierilor militari li se asigură, gratuit, (1) Personalului prevăzut la art. 38 alin. (1) nevoia de a fi definite situaţiile şi condiţiile în
echipamentul de protecţie adecvat misiunilor şi (2) i se asigură gratuit echipamentul de care se acordă personalului despăgubiri pentru
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protecţie adecvat activităţilor de pregătire şi pagubele suferite, precum şi pentru a menţine
a misiunilor specifice pe care le îndeplineşte. între drepturile de care beneficiază în prezent a
suplimentului de hrană în echivalentul a 2000
calorii pentru fiecare zi de intervenţie.
În caz contrar, prin abrogarea explicită a Legii nr.
121/1996 privind organizarea şi funcţionarea
Corpului Pompierilor Militari, odată cu intrarea în
(2) Personalului Corpului Naţional care, în vigoare a proiectului de lege în discuţie, practic
afara orelor de program şi a misiunilor acest drept nu ar mai putea fi acordat personalului
ordonate, acţionează pentru apărarea vieţii, Corpului Naţional.
bunurilor şi a mediului împotriva
incendiilor şi dezastrelor, precum şi al
realizării măsurilor de protecţie civilă,
căruia i s-a degradat sau i s-a distrus
îmbrăcămintea, încălţămintea ori alte
bunuri personale pe timpul intervenţiei, are
dreptul la despăgubiri în echivalent.
(3)
Personalul care participă la misiuni, (3) Condiţiile şi cuantumul despăgubirilor
exerciţii, a căror durată depăşeşte 4 ore, i se menţionate la alin. (2) se stabilesc prin ordin
asigură gratuit un supliment de hrană în al inspectorului general.
echivalentul a 2000 calorii / zi, precum şi apă
minerală sau ceai cald, în funcţie de anotimp,
în limita a 2 litri/om/zi, pentru fiecare zi de
misiune (intervenţie). Metodologia de
acordare a suplimentului, precum şi tipurile
de misiuni pentru care se acordă se stabilesc
prin ordin al ordonatorului principal.
(4) Personalului Corpului Naţional care
participă la misiuni de intervenţie, exerciţii
a căror durată depăşeşte 4 ore, i se asigură
gratuit, un supliment de hrană în
echivalentul a 2000 calorii pentru fiecare zi
de intervenţie. Metodologia de acordare a
specifice pe care le îndeplinesc, iar în cazul
în care li s-a degradat sau li s-a distrus, ca
urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu,
îmbrăcămintea, încălţămintea ori alte bunuri
personale, au dreptul la despăgubiri
corespunzătoare, acordate de Ministerul
Afacerilor Interne.
(2) Pompierilor militari care desfăşoară
activităţi de lucru în ture sau se află în
serviciu cu durata de 24 ore, li se asigură
hrănirea în natură la plafonul caloric al
normelor la care au dreptul, sau
contravaloarea acesteia.
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suplimentului se stabileşte prin ordin al
ministrului afacerilor interne.
(4) Pompierii militari sunt asiguraţi din
fondurile instituţiei, la o societate de
asigurări pentru caz de boală profesională,
accident ori deces produs în timpul sau din
cauza îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

Art. 45
Personalul prevăzut la art. 38 alin. (1) şi (2)
, precum şi personalul care asigură, în
laboratoare şi poligoane de profil,
încercarea comportării la foc a produselor
pentru construcţii şi a altor materiale,
studierea, încercarea şi experimentarea
produselor, procedeelor şi echipamentelor
destinate apărării împotriva incendiilor şi
protecţiei civile beneficiază de asigurare
pentru accident ori deces produs în timpul
sau din cauza îndeplinirii atribuţiilor de
serviciu.

- Redefinirea categoriilor de persoane care por
beneficia de asigurări pentru accident ori deces
produs în timpul sau din cauza îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu.
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ART. 33
Art. 33. – se elimină.
Pompierii militari cu o vechime continuă in
instituţie de 30 de ani beneficiază, la data
trecerii în rezervă pentru alte motive
neimputabile, de o indemnizaţie egală cu 10
solde/salarii lunare brute, care se impozitează
potrivit legii.

- art. 33 eliminat, fiind vorba de drepturi
reglementate prin legea salarizării
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Art. 34. – se elimină.
ART. 34
(1) Pompierii militari cu o vechime în
instituţie de minimum 10 ani pot obţine, la
ieşirea din serviciu, un brevet de pompier
specialist, eliberat, la cerere, de către
inspectorul general.
(2) Condiţiile de acordare a brevetului de
pompier specialist şi drepturile personalului

- alin. (1) eliminat, acordarea brevetului de
pompier fiind reglementată, în prezent, prin art.
54 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor.
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care dobândeşte brevetul se stabilesc prin
ordin al ministrului afacerilor interne.
(3) Vechimea în instituţie menţionată la art.
33 şi art. 34 alin. (1) se calculează luându-se
în considerare şi perioada lucrată anterior în
structurile de apărare, ordine, publică şi
siguranţă naţională.
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Art. 35. – se elimină.
Art. 35
(1) Pompierii militari dispun de structuri
proprii capabile să asigure suportul acţiunilor
şi misiunilor specifice de intervenţie.
(2) La nivelul fiecărei unităţi teritoriale,
precum şi a celorlalte unităţi aflate în
subordinea directă a Inspectoratului General,
se constituie structuri funcţionale specializate
în
aprovizionarea
tehnico-materială,
asigurare tehnică, transporturi logistice,
cazarea efectivelor şi a tehnicii de
intervenţie, supraveghere tehnică, protecţia
mediului echipare şi hrănire, achiziţii
publice, adăpostirea animalelor de serviciu şi
depozitarea materialelor.
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ART. 36
În raport cu nevoile proprii, pompierii
militari au la dispoziţie, în condiţiile legii,
poligoane de antrenament şi instrucţie,
locuinţe de serviciu, de intervenţie, de
protocol sau sociale, cluburi, case de odihnă,
hoteluri şi cabane.

Art. 53
(1) În raport cu nevoile proprii, în cadrul
Inspectoratului General şi unităţilor
subordonate pot funcţiona, potrivit legii,
centre şi baze de instruire şi pregătire ori
pentru recuperarea şi refacerea capacităţii
de muncă a personalului, locuinţe de
serviciu şi de intervenţie.
(2) Imobilele pentru sediile structurilor din
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-

Se elimină, regăsindu-se parţial la art. 47

- nu toate categoriile de imobile prevăzute la art.
36 sunt finanţate de la bugetul de stat , conform
art. 65 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe
anul 2017

compunerea Corpului Naţional, precum şi
pentru obiectivele prevăzute la alin. (1), se
construiesc
din
fondurile
alocate
Ministerului Afacerilor Interne prin bugetul
Inspectoratului General sau din alte surse
de finanţare atrase în condiţiile legii,
inclusiv de la bugetele locale, pe terenurile
aflate în administrare.
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ART. 37
Pompierii militari au în înzestrare armament,
muniţie, tehnică de intervenţie şi transport,
echipament special, substanţe şi aparatură
specifică, necesare îndeplinirii atribuţiilor
prevăzute de lege.

Art. 47
- reformularea articolului într-o formă mai
(1) Structurile Corpului Naţional au în cuprinzătoare
înzestrare tehnică, armament, muniţie,
echipament, aparatură specifică şi mijloace
de
transport
necesare
îndeplinirii
atribuţiilor prevăzute de lege, pentru
protecţia personalului, precum şi a
obiectivelor în care îşi desfăşoară
activitatea.
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ART. 38
(1) Unităţile de pompieri militari utilizează,
potrivit legii, un parc auto propriu, animale
de serviciu, echipamente, accesorii şi alte
bunuri materiale necesare misiunilor şi
acţiunilor de intervenţie.
(2) Înzestrarea, dotarea şi asigurarea cu
mijloacele tehnice prevăzute la alin. (1) se
fac pe baza tabelelor şi a normelor tehnice
întocmite şi aprobate potrivit competenţelor.
(3) Exploatarea, mentenanţa, scoaterea din
funcţiune, declasarea şi casarea mijloacelor
tehnice specifice, se realizează în baza
normelor tehnice aprobate de inspectorul

Art. 38. – (1) – se elimină.

Art. 47
(2) Înzestrarea cu mijloacele tehnice şi
materialele prevăzute la alin. (1) se
realizează potrivit reglementărilor stabilite
la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Tehnica, echipamentele şi aparatura din
dotarea structurilor Corpului Naţional,
inclusiv cele utilizate prin contracte de
comodat sunt asigurate pentru pagube
parţiale sau totale prin asigurări facultative,
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- se reglementează asigurarea echipamentelor şi
aparaturii din dotare pentru pagube

general.
(4) Pentru celelalte mijloace, exploatarea,
mentenanţa, scoaterea din funcţiune,
declasarea şi casarea, se realizează conform
reglementărilor în vigoare.

la nivelul unui plafon naţional forfetar,
stabilit anual sau multianual prin acordcadru, prin ordin al inspectorului general,
cu avizul secretarului de stat, şef al
Departamentului
pentru
Situaţii
de
Urgenţă.
(4) Prin derogare de la legislaţia cadru,
tehnica, echipamentele, substanţele şi
aparatura procurate din import sunt scutite
de plata taxelor vamale.
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ART. 39
(1) Dotarea unităţilor de pompieri militari se
realizează de către ordonatorul principal, din
fondurile alocate cu această destinaţie prin
legea bugetului de stat, din credite externe şi
alte surse legal constituite.

Art. 55
(1) Structurile Corpului Naţional
administrează patrimoniul propriu şi pot
închiria bunurile disponibilizate care fac
parte din acesta sau le pot valorifica, în
condiţiile legii.
(2) Structurile Corpului Naţional pot avea
calitatea de comodant pentru instituţiile sau
serviciile publice aflate în coordonarea
Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă, stabilite prin lege.
(3) Dotarea structurilor Corpului Naţional
se realizează de către Ministerul Afacerilor
Interne prin Inspectoratul General din
fondurile alocate cu această destinaţie prin
legea bugetului de stat şi din alte surse
constituite potrivit legii.

- s-a procedat la o reformulare mai cuprinzătoare
a acestei ipoteze juridice
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ART. 40
(1) Autovehiculele destinate îndeplinirii
misiunilor specifice Corpului Pompierilor
Militari poartă inscripţia "MINISTERUL

Art. 54
(1) Tehnica şi autovehiculele destinate
îndeplinirii misiunilor specifice sunt dotate
cu mijloace speciale de avertizare,

- reformularea articolului pentru a se respecta
terminologia utilizată de OUG nr. 195/2002 şi,
totodată, pentru a se stabili modul de
inscripţionare al autovehiculelor , astfel încât să
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AFACERILOR INTERNE POMPIERII 112" şi sunt dotate cu instalaţii de
semnalizare acustică şi luminoasă.
(2) Autovehiculele destinate în exclusivitate
îndeplinirii sarcinilor de protecţie civilă se
marchează cu semnul distinctiv al protecţiei
civile.
(3) Ambulanţele aparţinând Serviciului
Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare
- SMURD se inscripţionează în conformitate
cu normele emise de către Ministerul
Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne.
62
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ART. 41
(1) Finanţarea cheltuielilor curente aferente
desfăşurate
de
unităţile
activităţilor
pompierilor militari se asigură din bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor
Interne
(2) Resursele bugetare prevăzute la alin. (1)
se completează cu donaţii, sponsorizări şi
contribuţii ale societăţilor de asigurare,
potrivit legii.

luminoase şi sonore, iar modul de se asigure flexibilitatea inscripţionării, în funcţie
inscripţionare a autovehiculelor se stabileşte de modificările structurale.
prin dispoziţie a secretarului de stat, şef al
Departamentului
pentru
Situaţii
de
Urgenţă.
(2) Ambulanţele SMURD sunt de culoare
roşie, fiind interzisă utilizarea acestei culori
pentru autovehiculele aparţinând altor
servicii publice sau private de ambulanţă.

Capitolul V – Asigurarea financiară și Capitolul V cuprinde articolele 52 – 55.
materială
Art. 52
- indicarea surselor de finanţare în mod detaliat
(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de
capital aferente activităţii inspectoratului
judeţean/inspectoratului Bucureşti-Ilfov 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,
cheltuielile pentru bunuri şi servicii,
transferurile, cheltuielile privind asistenţa
socială, cheltuielile privind proiectele
finanţate
din
fonduri
externe
nerambursabile, alte cheltuieli şi active
nefinanciare;
b) anual, prin anexă la legea bugetului de
stat, din unele venituri ale bugetului de stat,
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se alocă bugetelor proprii ale judeţelor şi
cele ale autorităţilor publice locale sume
defalcate pentru finanţarea cheltuielilor de
întreţinere şi funcţionare, pentru reparaţii
curente şi reparaţii capitale, precum şi
pentru achiziţionarea de cărţi şi publicaţii;
c) din fondurile publice locale, precum şi
din cele gestionate în afara bugetului local,
autorităţile administraţiei publice locale pot
să finanţeze şi categoriile de cheltuieli
prevăzute la lit. a), cu excepţia cheltuielilor
de personal şi a drepturilor cu caracter
social.
(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de
capital aferente Inspectoratului General şi
celorlalte structuri subordonate, cu excepţia
structurilor prevăzute la alin. (1) se asigură
de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Resursele bugetare prevăzute la alin. (1)
şi (2) se completează cu donaţii,
sponsorizări, în condiţiile stabilite prin lege.
(4) Pentru finanţarea activităţilor de
pregătire la centrele zonale de pregătire de
protecţie civilă, consiliile judeţene vor
prevedea în bugetele locale fondurile
necesare, în limita surselor de finanţare
existente.
(5) Autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, operatori economici şi
instituţiile participă, potrivit prevederilor
legale în vigoare, la organizarea şi
desfăşurarea concursurilor profesionale, a
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ceremoniilor şi a altor acţiuni specifice
ocazionate cu ocazia acestor evenimente.
Art. 42. – se elimină.
ART 42
- eliminat, situaţie fiind reglementată, în prezent
În cazurile de invaliditate sau de deces
prin art. 25 din Legea nr. 80/1995 privind
produse prin accidente, catastrofe sau alte
satatutul cadrelor militare, cu modificările şi
asemenea evenimente intervenite în timpul şi
completările ulterioare
din cauza serviciului, soţul sau copiii
pompierilor
militari
beneficiază
de
posibilitatea încadrării directe în structuri ale
pompierilor militari, corespunzător pregătirii
acestora, în condiţiile stabilite prin ordin al
ministrului afacerilor interne.
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ART. 43
Art. 43. – se elimină.
(1) Se instituie o taxa de timbru în cuantum
de 0,2% din contravaloarea poliţelor de
asigurare obligatorii şi facultative ale
locuinţelor împotriva dezastrelor, din care să
fie constituit un fond utilizat la refacerea
capacităţii de intervenţie a unităţilor, aflat la
dispoziţia Inspectoratului General.
(2) Condiţiile în care se constituie şi se
utilizează fondul menţionat la alin. (1) se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

- Eliminat, întrucât contravine prevederilor art. 10
alin. 2, art. 62 şi 67din Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice
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Art. 44. – se elimină.
ART. 44
În limitele competenţelor sale, Inspectoratul
General este abilitat:
a) să aprobe documentaţiile tehnicoeconomice pentru lucrările proprii de
investiţii şi să urmărească executarea
acestora la termenele stabilite;
b) să execute controlul mijloacelor tehnice

art. 44 se elimină, având în vedere
prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice
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(specifice sau de transport), materiale şi
băneşti repartizate unităţilor subordonate;
c) să exercite orice alte atribuţii conferite
prin actele normative, în domeniile asigurării
materiale şi financiare.
67
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Capitolul VI – Dispoziții finale și tranzitorii
ART. 45
Art. 56
Formele şi procedeele de acţiune prin care Regulile şi procedurile privind planificarea,
unităţile de pompieri militari îşi îndeplinesc organizarea, pregătirea şi desfăşurarea
atribuţiile se stabilesc prin ordine şi activităţilor de prevenire, pregătire şi de
instrucţiuni ale ministrului afacerilor interne. intervenţie se stabilesc prin regulament
elaborat de Inspectoratul General, avizat de
secretarul de stat, şef al Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobat prin
ordin al ministrului afacerilor interne.
ART. 46
Art. 58
(1) La data de 13 septembrie, în fiecare an, (1) Ziua pompierilor din România se
se sărbătoreşte Ziua Pompierilor din sărbătoreşte în data de 13 septembrie, iar
România.
Ziua protecţiei civile din România se
sărbătoreşte în data de 28 februarie.
(2) Ziua SMURD se stabileşte în data de 23
septembrie şi se sărbătoreşte pe plan
naţional o dată la 5 ani începând cu anul
2020.
(3) Însemnul heraldic al Inspectoratului
General şi structurilor din subordine se
stabileşte în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, avându-se în vedere
specificul
misiunilor
şi
tradiţiile
pompierilor militari şi protecţiei civile.
(4) Drapelele de luptă ale structurilor
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-

-

Capitolul VI cuprinde articolele : 56-61.
art. 45 se elimină. Competenţa de
reglementare a inspectorului general este
prevăzută la art.8
preluat în cuprinsul art.56.

Corpului Naţional se păstrează şi se
utilizează conform reglementărilor în
vigoare.
(5) Structurile Corpului Naţional sunt
continuatoare ale tradiţiilor şi faptelor de
arme ale pompierilor şi protecţiei civile.
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(2) Pentru rezultate deosebite şi vechime în
structurile pompierilor militari personalului i
se pot conferi decoraţii, potrivit legii, iar
pompierilor militari, persoanelor din ţară şi
din străinătate, care s-au distins în
promovarea protecţiei împotriva situatiilor de
urgenţă, li se pot conferi diplome, cupe,
insigne şi Placheta de Onoare a Pompierilor
Militari, în condiţiile stabilite prin ordin al
ministrului afacerilor interne

Art. 50
(1) Pentru aprecierea faptelor deosebite
săvârşite pe timpul îndeplinirii misiunilor
încredinţate sau în sprijinul acestora, în
timp de pace, în situaţii de criză ori război,
a rezultatelor meritorii obţinute în procesul
formării profesionale sau cu ocazia
participării la activităţi culturale, ştiinţifice
şi sportive, personalului propriu sau terţilor
le pot fi acordate distincţii onorifice, în
condiţiile stabilite prin ordin al ministrului
afacerilor interne.
(2) Distincţiile onorifice menţionate la alin.
(1) se acordă de inspectorul general sau de
şeful Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă, conform normelor de competenţă.
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Art. 47. – se elimină.
ART. 47
(1) Inspectoratul General colaborează cu
organele similare din alte ţări, în baza
convenţiilor internaţionale la care România
este parte sau a acordurilor bilaterale.
(2) Efective de pompieri militari pot
participa, conform legii, la executarea de
operaţiuni şi lucrări de stingere a incendiilor
sau de înlăturare a efectelor negative ale unor
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-

se repetă cu art. 32

accidente, catastrofe şi calamităţi produse în
alte ţări, pe baza înţelegerilor încheiate între
părţi.
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ART. 48
Art. 49
Pompierii militari nu răspund pentru (1) Personalul prevăzut la art. 38 alineatele
pagubele inerente procesului de intervenţie.
(1) și (2) nu răspunde pentru pagubele
rezultate în urma intervenţiei în situaţii de
urgenţă.
(2) Personalul Corpului Naţional are
dreptul
la
achitarea
din
bugetul
Ministerului Afacerilor Interne prin bugetul
Inspectoratului General a sumelor necesare
pentru asigurarea asistenţei juridice pentru
fapte săvârşite de către acesta în
exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de
serviciu, în condiţiile stabilite prin ordin al
ministrului afacerilor interne.
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ART. 49
Art. 49. – se elimină
Autoritătile administraţiei publice centrale şi
locale, operatorii economici şi instituţiile
acordă sprijin material şi financiar în
organizarea şi desfăşurarea concursurilor
profesionale, a ceremoniilor şi a altor acţiuni
specifice ocazionate de aceste evenimente.
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ART 50
Uniforma pompierilor militari, însemnele
distinctive, forma şi conţinutul insignei şi ale
documentelor de legitimare ale acestora,
precum şi sigla unităţilor se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului.

Art. 39
În considerarea rolului de coordonare
(1) În îndeplinirea atribuţiilor specifice, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.
personalul Corpului Naţional poartă
uniformă cu însemnele specifice ale
Inspectoratului General şi Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă.
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al

(2) Uniforma şi însemnele distinctive pentru
personalul structurilor Corpului Naţional se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
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Art. 57
Şcoala Superioară de Pompieri şi Protecţie
Civilă se înfiinţează în termen de 3 ani de la
data intrării în vigoare a prezentei legi.
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Art. 59
(1) Structurile Corpului Naţional, serviciile
voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă şi cercurile tehnico-aplicative de
elevi participă, cu echipe reprezentative, la
concursuri
profesionale
şi
sportive
internaţionale.
(2)
Regulamentele
concursurilor
profesionale se elaborează de Inspectoratul
General, cu avizul secretarului de stat, şef al
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă
şi se aprobă prin ordin al ministrului
afacerilor interne.
Art. 60
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de
la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei
legi, inspectoratele judeţene/inspectoratul
Bucureşti-Ilfov îşi păstrează denumirile
onorifice atribuite, acestea putând fi
schimbate ulterior prin ordin al ministrului
afacerilor
interne,
la
propunerea
inspectorului general.
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(3) Actele normative subsecvente se
elaborează în termen de 6 luni de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
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ART. 51
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de
zile de la data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi
se abrogă:
a) Legea nr. 121/1996 privind organizarea si
funcţionarea Corpului Pompierilor Militari,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr. 257 din 23 octombrie 1996;
b) articolul 31 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26
aprilie 2004.
c) Ordonanţa Guvernului nr. 88 din 30
august 2001 privind înfiinţarea, organizarea
si funcţionarea serviciilor publice comunitare
pentru situaţii de urgenţă, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr.
544 din 1 septembrie 2001
d) Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004
pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si funcţionare şi a organigramei
Inspectoratului General pentru Situaţii de

Art. 61
La data intrării în vigoare a prezentei legi se
abrogă:
a) Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi
funcţionarea Corpului Pompierilor Militari,
publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 257 din 23 octombrie 1996, cu
modificările ulterioare;
b) Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001
privind
înfiinţarea,
organizarea
şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare
pentru situaţii de urgenţă, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.
363/2002, cu modificările ulterioare;
c) Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004
pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare şi a organigramei
Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 884 din 28
septembrie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
d) Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004
privind
principiile
de
organizare,
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- intrarea în vigoare a legii a fost reglementată
prin art. 60 alin. (1);
- au fost reanalizate actele normative care vor fi
abrogate la data intrării în vigoare a propunerii
legislative

Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie
2004
e) Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004
privind
principiile
de
organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 28
septembrie 2004.
f) Hotărârea Guvernului nr. 259/2005
privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor
Centrului Naţional pentru Securitate la
Incendiu şi Protecţie Civilă, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
294 din 7 aprilie 2005;
g) Hotărârea Guvernului nr. 308/1995
privind organizarea şi funcţionarea activităţii
de pregătire în domeniul protecţiei civile
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 94 din 18 mai 1995.

funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă
profesioniste,
publicată
în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
885 din 28 septembrie 2004, cu modificările
şi completările ulterioare;
e) Hotărârea Guvernului nr. 308/1995
privind
organizarea
şi
funcţionarea
activităţii de pregătire în domeniul apărării
civile, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 94 din 18 mai 1995;
f) Hotărârea Guvernului nr. 1262/2001
privind
finanţarea
cheltuielilor
de
funcţionare a Muzeului Naţional al
Pompierilor, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 831 din 21
decembrie 2001.
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