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   Către, 
 

 
BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2020 pentru modificarea 

art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, trimis 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională pentru examinare în fond, în procedură 

de urgență, cu adresa nr. PLx 103/2021. 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE 

Constantin ȘOVĂIALĂ 

 

 

nicoleta.toma
Conform cu originalul
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RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului 
nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru situaţii de urgenţă 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  și Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională  au fost sesizate spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanţa 
Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, trimis cu adresa nr. Plx. 103/2021, 
înregistrat cu nr.4c-7/65/2021, respectiv cu nr.4c-15/66/2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art.91 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 15 februarie 2021. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 
1288 din 30.12.2020. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.9 din 
Ordonanţa Guvernului nr.88/2001, în sensul ca sediul Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă să fie în municipiul Bucuresti sau în localităţile limitrofe. 

 Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile au examinat inițiativa 
legislativă în şedinţa separate. 
  Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  a examinat 
proiectul de lege  în ședința din 3 martie 2021. 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  au 
participat la dezbateri conform listei de prezență. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  a examinat 
inițiativa legislativă în ședința din 16 martie 2921. 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  au 
participat la dezbateri conform listei de prezență. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și c ompletările 
ulterioare, domnul colonel Cristian Radu – Prim-adjunct al inspectorului general din 
cadrul  Inspectoratului General pentru Situa ții de Urgență. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului 
nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru situaţii de urgenţă, în forma adoptată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE 

Constantin ȘOVĂIALĂ 

 

SECRETAR, 

Dumitru FLUCUȘ 

 

SECRETAR, 

Antonel TĂNASE 

 
 
Întocmit Sef serviciu, Nicoleta Toma 


