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                                               AVIZ 
asupra Legii pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 21/2004 privind Sistemul  Naţional de Management al Situaţiilor de  
Urgenţă 

 
 Prin adresa Comisiei pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibrul ecologic nr. 26/2060/25 ianuarie 2005, s-a solicitat Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi avizul asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 
de Urgenţă. 
 Comisia a examinat legea mai sus menţionată , în şedinţa sa din 2 
februarie  2005 şi a constatat următoarele: 
           - în temeiul prevederilor art. 77 alin (2) din Constituţie, Preşedintele  
României a formulat cerere de reexaminare asupra unor dispoziţii din Legea 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
            - în raport de cele sesizate în cererea de reexaminare Senatul  a dezbătut şi 
adoptat proiectul de lege în şedinţa sa din 14 octombrie 2004;     
             - Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul 
ecologic sesizată cu reexaminarea acestei cereri a întocmit raportul nr. 26/2060 din 
26 octombrie 2004 prin care propune  plenului Camerei Deputaţilor aprobarea  
proiectului de lege în forma adoptată de Senat;  
              - în   şedinţa din 8 noiembrie 2004 , la solicitarea domnului deputat 
Lucian  Augustin Bolcaş, plenul Camerei Deputaţilor  a hotărât să solicite  avizul  
Comisiei juridice cu privire la faptul dacă sensul  cererii de reexaminare a fost 
respectat de comisia  sesizată în fond.      

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de membrii comisiei, potrivit 
cărora solicitările din cererea de reexaminare au fost luate în considerare de Senat, 
prin  modificările operate, în unanimitate, s-a hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat, aşa cum a fost supus 
dezbaterii plenului Camerei Deputaţilor de  către Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic, prin 
raportul nr. 26/2060 din 26 octombrie 2004.  

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

Sergiu Andon 
Consilier 
Dr. Corneliu Manda 
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 Anexa 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Faţă de proiectul de lege trimis la promulgare, Senatul a operat 
următoarele modificări:  

               - la Art. I,  pct.1 , referitor  la art. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 
212/2004, modifică şi lit. j); 
               - la  Art. I,   pct 2 , referitor  la art.  (4)  din  Ordonanţa mai sus 
amintită , modifică alin.(2) şi în plus şi alin. (3); 
               -la Art. I , pct. 3 , referitor la art. 12 din Ordonanţă de urgenţă 
supusă analizei,  se menţin  aceleaşi modificări ca la forma trimisă la 
promulgare; 
               - la Art. I, pct 4, referitor la art. 13 alin.(1) din Ordonanţă  de  
urgenţă  menţionată ,se menţin aceleaşi modificări ca la forma trimisă la 
promulgare; 
                -la Art. I , pct 5 , referitor la art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 21/2004,  se menţin aceleaşi modificări ca la forma trimisă la 
promulgare; 
                -la  Art. I , pct.6 , referitor la art. 40 din Ordonanţă de urgenţă  
precizată mai sus , se menţin  aceleaşi modificări ca la forma trimisă la 
promulgare; 
                 - la Art. I , pct.7, referitor la art. 45 din Ordonanţa de urgenţă nr. 
21/2004, se introduce un nou alin.(2). 
                    
                      Art II din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/ 2004 este la fel ca în 
proiectul trimis la promulgare.  
                            
                        a)-Referitor la pct 1  din cererea  de reexaminare 
reglementarea vizată nu vine în contradicţie  cu prevederile constituţionale 
pentru următoarele considerente:  
                         - Regimul stării de urgenţă şi stării de asediu este instituită 
prin OuG nr. 1/1999 aprobată prin Legea  care se află în prezent la Camera 
Deputaţilor în faza de reexaminare ca urmare a cereri formulate de 
Preşedintele României. 
                           - Situaţia de urgenţă şi de alertă nu pot fi incluse în 
categoria măsurilor excepţionale prevăzute de art. 93 din Constituţia 
României, deoarece prin natura şi gravitatea lor nu se ridică la nivelul stării 



de urgenţă şi stării de asediu, care se instituie în cazuri determinate  de 
apariţia unor pericole grave la adresa apărării ţării şi securităţii naţionale , 
limitarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre, iar coordonarea aplicării 
măsurilor, dispuse prin decret, revine Ministerului Apărării Naţionale şi 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
                             - Experienţa ultimei perioade s demonstrat că există  şi alte 
tipuri de risc, în afara celor militare, care pot afecta interesele de securitate, 
ceea ce impune elaborarea cadrului legislativ, necesar prevenirii şi 
gestionării situaţiilor de urgenţă.  
 
                                b) S-a modificat la Senat numai Art. I, pct. 1, unde a fost 
introdus modificări la lit. j) şi la Art. I, pct. 2,   unde s-a modificat atât alin. 
(2) cât  şi alin. (3). 
                              Prin modificarea acestor prevederi referitoare la 
atribuţiile componentelor Sistemului Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, prin care pot fi luate măsuri de restrângere a 
unor drepturi şi libertăţi constituţionale se înlătură obiecţiile ridicate 
prin cererea de reexaminare de la pct.2. 
 
 
 
 


