Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE
PUBLICA,AMENAJAREA TERITORIULUI
SI ECHILIBRU ECOLOGIC
Nr.26/467/20 martie 2002

COMISIA PENTRU APĂRARE,
ORDINE PUBLICA ŞI
SIGURANTA NATIONALA
Nr.32/976/ martie 2002

Către
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR
Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, trimis Comisiilor
noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.634 din 12 noiembrie 2001.
La întocmirea Raportului comun s-a avut în vedere:
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu nr.634 din
27.11.2001;
- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu nr.807 din 6.12.2001;
- avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu nr.27/481/5
decembrie 2001.
- avizul Consiliului Legislativ cu nr.926 din 31.08.2001.
Proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.
PRESEDINTE,

PREŞEDINTE,

IOAN OLTEAN

RĂZVAN IONESCU

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
Nr.26/467/20 martie 2002

Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţioanlă
Nr.32/976/20 martie 2002

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, în şedinţele din 27 noiembrie 2001 şi 12 martie
2002, cele două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de lege sus-menţionat să fie supus spre dezbatere şi adoptare
Plenului Camerei Deputaţilor, în forma adoptată de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2001, cu următoarele amendamente:
Nr.
crt
1.

Text iniţial

Amendamente propuse
Text adoptat de comisii

Art.5 – (1) Serviciile publice
Art.5 – (1) Serviciile publice comunitare
comunitare voluntare se organizează în voluntare se organizează în subordinea
subordinea consiliilor locale prin unificarea consiliilor locale prin unificarea serviciilor
serviciilor publice de pompieri civili şi a publice de pompieri civili şi a formaţiunilor de

Motivarea
Alineatul (2) al articolului
5 se transferă ca alineat (3)
al articolului 26 din cadrul
CAPITOLULUI VI –

1

formaţiunilor de protecţie civilă din subordinea protecţie civilă din subordinea acestora.
acestora.
(2) Profesionalizarea serviciilor publice
comunitare prevăzute la alin.(1) se va realiza,
eşalonat, odată cu dotarea şi asigurarea
resurselor necesare, potrivit legii.

Dispoziţii tranzitorii şi
finale pentru o mai bună
ordonare a textelor.

Alineatul (1) al articolului 8 va avea Corectare gramatică.
următorul cuprins:
Art.8 – (1) Inspectoratul se organizează
şi funcţionează ca structură unificată, realizată
prin reorganizarea Comandamentului Protecţiei
Civile şi Inspectoratului General al Corpului
Pompierilor Militari, preluate de la Ministerul
de Interne.

2.

Art.8 – (1) Inspectoratul se organizează
şi funcţionează ca structură unificată, realizată
prin
reorganizarea
Comandamentului
Protecţiei Civile şi Inspectoratului General al
Corpului Pompierilor Militari, preluată de la
Ministerul de Interne.

3.

Articolul 9 va avea următorul cuprins:
Este
suficientă
Art.9 – Inspectoratul are sediul în
Art.9 – Inspectoratul are sediul în menţionarea localităţii.
municipiul Bucureşti, str.Banul Dumitrache
municipiul Bucureşti.
nr.46, sector 2.

4.

La art.16, litera a) va avea următorul Denumire corectă a acestei
Art.16
categorii de militari.
………………………………………………... cuprins :
a) ofiţeri, maiştri şi subofiţeri de ………………………………………………….
a) ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri de
protecţie civilă, pompieri şi specialişti ;
protecţie civilă, de pompieri şi specialişti ;

2

5.

respectarea
Alineatul (6) al art.25 va avea următorul Pentru
Art.25 – (6) Personalul disponibilizat în
prevederilor art.1 alin.(1).
urma înfiinţării serviciilor comunitare, cuprins :
Art.25 – (6) Personalul disponibilizat în
Inspectoratului şi structurilor subordonate
acestuia, beneficiază de drepturile, ajutoarele şi urma înfiinţării serviciilor publice comunitare,
Inspectoratului şi structurilor subordonate
facilităţilor prevăzute de lege.
acestuia, beneficiază de drepturile, ajutoarele şi
facilităţilor prevăzute de lege.

6.

Art.26 – (1) Organizarea, funcţionarea
şi atribuţiile serviciilor comunitare pentru
situaţii de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.
(2) Statutul personalului din serviciile
publice comunitare, Inspectorat şi structurile
subordonate acestuia se aprobă prin lege.

7.

Art.27
–
(1)
Demilitarizarea,
Alineatul 1 al articolului 27 va avea Pentru a se lăsa timpul
profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic următorul cuprins :
necesar
aplicării
specific, precum şi principalele activităţi şi
Art.27
–
(1)
Demilitarizarea, prevederilor Ordonanţei.
etape pentru aplicarea prevederilor prezentei profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic

Articolul 26 va avea următorul cuprins :
Art.26 – (1) Organizarea, funcţionarea şi
atribuţiile serviciilor publice comunitare se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(2) Statutul personalului din serviciile
publice comunitare, Inspectorat şi structurile
subordonate acestuia se aprobă prin lege.
(3) Profesionalizarea serviciilor publice
comunitare prevăzute la art.5 se va realiza,
eşalonat, odată cu dotarea şi asigurarea
resurselor necesare, potrivit legii.

Pentru
respectarea
prevederilor art.1 alin.(1)
Alineatul (2) al articolului
5,
din
structura
CAPITOLULUI
II
–
Serviciile
publice
comunitare pentru situaţii
de
urgenţă,
a
fost
transferat ca alineat (3) al
articolului 26, în cadrul
CAPITOLULUI VI –
Dispoziţii tranzitorii şi
finale, pentru o mai bună
ordonare a textelor.

3

ordonanţe se realizează pe baza unui program,
elaborat de Ministerul de Interne şi Ministerul
Administraţiei Publice, în termen de 60 de zile
de la data intrării în vigoare şi aprobat prin
hotărâre a Guvernului.

Nr.
crt.
1.

specific, precum şi principalele activităţi şi
etape pentru aplicarea prevederilor prezentei
ordonanţe se realizează pe baza unui program,
elaborat de Ministerul de Interne şi Ministerul
Administraţiei Publice, în termen de 90 de zile
de la data intrării în vigoare şi aprobat prin
hotărâre a Guvernului.

AMENDAMENTE RESPINSE
In cursul dezbaterilor în Comisie, următoarele amendamente au fost respinse:
Text iniţial
Amendament propus
(autorul)
Domnul deputat Raicu Romeo Marius a
Titlu Ordonanţă
Ordonanţa
Guvernului
nr.88/2001 propus următorul amendament :
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Titlu Ordonanţă
Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de
înfiinţarea,
organizarea
şi
funcţionarea
urgenţă
serviciului public comunitar pentru situaţii de
urgenţă

Motivare

1. Pentru susţinere:
In titlu şi în textul legii
trebuie folosit singularul
“serviciu public” (chiar
dacă se înfiinţează la toate
consiliile locale acest
serviciu este acelaşi, adică
are ca obiect un singur
domeniu: situaţiile de
urgenţă).
2. Pentru respingere:
S-ar putea înţelege că se
înfiinţează
un
singur
serviciu la nivel naţional.
Astfel de servicii se
organizează
în
toate

4

judeţele şi în municipiul
Bucureşti.
2.

Art.1 – (1) Serviciile publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă, denumite
în continuare servicii publice comunitare, se
înfiinţează în subordinea consiliilor judeţene,
Consiliul general al municipiului Bucureşti, a
consiliilor locale de la municipii şi sectoarele
municipiului Bucureşti, precum şi a celor de la
oraşe şi comune.

Domnul deputat Raicu Romeo Marius a
propus următorul amendament :
Art.1 – (1) Serviciul public comunitar
pentru situaţii de urgenţă, denumit în
continuare serviciu public comunitar, se
organizează în subordinea consiliilor judeţene,
Consiliului general al municipiului Bucureşti,
a consiliilor locale de la municipii şi
sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi
a celor de la oraşe şi comune, prin comasarea
serviciului de apărare civilă cu serviciul de
prevenire şi stingere a incendiilor.

1. Pentru susţinere:
Trebuie prevăzut că acest
serviciu se organizează
prin comasarea serviciului
de apărare civilă cu
serviciul de prevenire.
2. Pentru respingere:
Modul cum se înfiinţează
serviciul public comunitar
a fost soluţionat de Senat
prin modificarea art.1
alin.(1).

3.

Art.8 – (2) Inspectoratul este condus de
un inspector general cu rang de secretar de stat,
ajutat de doi inspectori generali adjuncţi cu
rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie
a primului ministru, la propunerea ministrului
administraţiei publice.
(3) Inspectoratul are un secretar general,
funcţionar public de conducere numit prin
concurs sau examen, potrivit legii, ale cărui
atribuţii se stabilesc prin Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Inspectoratului.

Domnul deputat Szekely Ervin-Zoltan a
propus următorul amendament :
Alineatele 2 şi 3 ale articolului 8 se
modifică astfel :
Art.8 – (2) Inspectoratul este condus de
un inspector general, ajutat de doi inspectori
generali adjuncţi, numiţi prin ordin al
ministrului administraţiei publice.
(3) Inspectoratul are un secretar general,
funcţionar public de conducere numit prin
concurs, potrivit legii, ale cărui atribuţii se
stabilesc prin Regulamentul de organizare şi
f ţi
lI
t t l i

1. Pentru susţinere:
In ideea realizării unuia
dintre
obiectivele
Programului de guvernare
pe perioada 2000-2004,
descentralizarea
unor
servicii comunitare.
2. Pentru respingere:
Este necesară stabilirea
rangului pentru a se putea
stabili nivelul de salarizare
potrivit Legii nr.154/1998

5

4.

Art.26 – (1) Organizarea, funcţionarea
şi atribuţiile serviciilor comunitare pentru
situaţii de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.
(2) Statutul personalului din serviciile
publice comunitare, Inspectorat şi structurile
subordonate acestuia se aprobă prin lege.

funcţionare al Inspectoratului.

privind
sistemul
de
stabilire a salariilor de
bază în sectorul bugetar şi
a persoanelor care ocupă
funcţii
de
demnitate
publică.
Secretarii
şi
subsecretarii de stat se
numesc prin decizie a
primului-ministru şi nu
prin ordin al ministrului.
Pentru
corelare
cu
prevederile
Legii
nr.188/1999
privind
statutul
funcţionarilor
publici potrivit cărora
ocuparea unei funcţii
publice se poate face prin
concurs sau examen.

Domnul deputat Szekely Ervin-Zoltan a
propus următorul amendament :
Articolul 26 se modifică astfel :
Art.26 – (1) Organizarea, funcţionarea şi
atribuţiile serviciilor comunitare pentru situaţii
de urgenţă, precum şi statutul personalului
încadrat în acestea se stabilesc de către
Ministerul Administraţiei Publice şi se aprobă
prin hotărâre a Guvernului.

1. Pentru susţinere:
Pentru a fi în concordanţă
cu prevederile art.11 din
prezenta Ordonanţă şi
pentru a se asigura
punerea în aplicare, într-o
concepţie unitară la nivelul
naţional a măsurile şi
acţiunilor necesare în
stăpânirea şi gestionarea

6

mai eficientă a situaţiilor
de urgenţă, coordonarea şi
controlul metodologic al
serviciilor
publice
comunitare pentru situaţii
de urgenţă.
2. Pentru respingere:
Propunerea a rămas fără
obiect deoarece textul
iniţial al Ordonanţei a fost
modificat de Senat.

Expert parlamentar:
Stelian Androne

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

IOAN OLTEAN

RĂZVAN IONESCU

Expert parlamentar:
M.Tăranu

