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   Către,  
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 privind 

unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

Situaţiilor de Urgenţă, trimis Comisiei pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională pentru dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.139 

din 31 martie 2014, înregistrat cu nr.4c-6/109 din 2 aprilie 2014, 

respectiv cu nr.4c-12/95 din  1 aprilie 2014. 

  
 
 
               VICEPREŞEDINTE,                  VICEPREŞEDINTE, 

 
       Laurențiu NISTOR    Dan BORDEIANU 
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                                          RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în 

procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, trimis cu 

adresa nr.PLx.139, din  31 martie 2014 şi înregistrat cu nr.4c-6/109 

din 2 aprilie 2014, respectiv cu nr. 4c-12/95 din 1 aprilie 2014. 
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Potrivit prevederilor art.75 din Constituţie şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

ulterioare și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 25 martie 

2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 

favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-11/360 din 8 aprilie 

2014. 

Comisia pentru sănătate și familie a avizat favorabil 

proiectul de lege, conform avizului nr.4c-8/86 din 15 aprilie 2014. 

Comisia pentru buget,  finanțe și bănci a avizat favorabil 

proiectul de lege, conform avizului nr.4c-2/188 din 16 aprilie 2014. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă 

de urgenţă, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 

65/29.01.2014. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare luarea unor 

măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, 

concretizate prin înfiinţarea Departamentului pentru Situaţii de 

Urgenţă ca structură specializată, fără personalitate juridică, în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, condus de un secretar de stat. De 

asemenea, se înfiinţează două entităţi, respectiv Comitetul Naţional 

pentru Intemperii şi Calamităţi precum şi Comitetul Naţional pentru 

Situaţii Speciale de Urgenţă, care vor prelua atribuţiile actualului 

Comitet Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, cu modificările și 

compeltările ulterioare, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională au examinat proiectul de lege în şedinţa 
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din 15 aprilie 2014, iar membrii Comisiei pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în ședința din 

3 iunie 2014. 

Din numărul total de 24 de  membri ai Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au participat la 

dezbateri 20 deputaţi. 

Din numărul total de 26 de deputaţi ai Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională au participat la dezbateri 19 

deputați. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul dr.Raed 

Arafat, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiilor au hotărât, cu 

majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 

În raport de obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face 

parte din categoria legilor organice. 

 
               VICEPREŞEDINTE,                  VICEPREŞEDINTE, 
       Laurențiu NISTOR    Dan BORDEIANU 
 
 
 
     SECRETAR,    SECRETAR, 
   Radu BABUȘ           Ioan BENGA 
 
 
 
 
Expert parlamentar Nicoleta Toma   Consilier parlamentar George Cucu 
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