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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 68/2020 pentru modificarea §i completarea unor acte normative 

cu incidenta in domeniul managementului situatiilor de urgenta §i al 

protecfiei civile

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68 din 

14 mai 2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu 

incidenta in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al 

protectiei civile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 

nr. 391 din 14 mai 2020, cu urmatoarele modificari si completari:
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1. La articolul I punctul 8, alineatul (5^) al articolului I se 

modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5') In vederea realizarii atributiilor specifice, Departamentul 

are in componenta structuri functionale, care includ fara a se limita, 

Directia Generala Urgente Medicale, Directia Generala pentru Protectie 

Civila si Directia Suport Decizional.”

2. La articolul I, dupa punctul 8 se introduce un nou punct, 
punctul 8\ cu urmatorul cuprins:

La articolul /, dupa alineatul (5^) se introduce un nou 

alineat, alineatul (5^), cu urmatorul cuprins:

«(5^) Personalul Departamentului pentru Situatii de Urgenta are 

dreptul la uniforma, care se acorda gratuit.»”

Art. 11. - (1) Organizarea si functionarea structurilor 

Departamentului pentru Situatii de Urgenta se stabilesc in termen de 

30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al 

ministrului afacerilor interne, la propunerea sefului Departamentului 

pentru Situatii de Urgenta.

(2) Modelul uniformei prevazuta la art. I alin. (5^) din Ordonanta 

de urgenta a Guvemului nr. 1/2014, aprobata prin Legea nr. 104/2014, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in termen de 30 de 

zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului 

afacerilor interne la propunerea sefului Departamentului pentru Situatii 

de Urgenta.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 

cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 16 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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