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RAPORT COMUN  
asupra propunerii legislative 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 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,  Comisia 
pentru  apărare, ordine  publică şi  siguranţă  naţională şi Comisia pentru  
administraţie publică şi  amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere, 
în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de  urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management 
al Situaţiilor de Urgenţă, transmisă cu adresa nr. Pl-x 157 din 13 aprilie 2016, 
înregistrată sub nr. 4c-11/524 din 14 aprilie 2016, respectiv sub nr. 4c-
4/12/213/2016, respectiv sub nr.4c-6/179/2016. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin. (9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă  în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, 
conform avizului nr.1348 din 23 decembrie 2015. 

Comisia pentru sănătate şi  familie, cu avizul nr.4c-
8/185/19.04.2016 a  avizat negativ iniţiativa legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004, în scopul 
asigurării unui cadru legal modern şi a unor mecanisme manageriale 
perfecţionate, menite să asigure apărarea vieţii populaţiei pe timpul producerii 
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unor situaţii de urgenţă. Astfel, Institutul pentru Situaţii de Urgenţă, în 
parteneriat cu autorităţile administrativ-teritoriale şi Autoritatea pentru Protecţia 
Consumatorului, vor realiza comisii mixte de control al tuturor localurilor, 
barurilor, cluburilor, precum şi oricărei alte locaţii aflate în spaţiu închis unde 
se organizează manifestări culturale, sportive, de divertisment, educaţie sau 
conferinţe la care se presupune că va participa un număr de minim 50 persoane. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii  celor  trei  Comisii au examinat 
iniţiativa legislativă în şedinţe separate, respectiv membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au  examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 27 
septembrie 2016, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi  siguranţă 
naţională au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 10 mai 2016, membrii 
Comisiei pentru  administraţie publică şi  amenajarea teritoriului au examinat 
iniţiativa legislativă, în şedinţa din 6 septembrie 2016..  

Membrii  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost  
prezenţi  conform listei  de prezenţă. 

La lucrările  Comisiei  pentru apărare, ordine publică şi  siguranţă  
naţională au  fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 27 membri ai  comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi  amenajarea 
teritoriului au fost prezenţă 17 deputaţi, din totalul de 20 membri ai  comisiei. 

În urma dezbaterilor membrii celor  trei Comisii, au hotărât, cu  
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea şi  completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare.  
 
                                   
        PREŞEDINTE,                  VICEPREŞEDINTE,            PREŞEDINTE, 
 
    Bogdan Liviu CIUCĂ            Ion RĂDUCANU          Victor-Paul DOBRE               

 

 

      SECRETAR,                            SECRETAR,                    SECRETAR, 

    Vasile VARGA                           Ioan BENGA            Constantin AVRAM 
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