
AVIZ
referitor la proiectul de Ordonanţă de urgen>;â pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative at inciden>ţă Tin domeniul 
managementului sitaaţiilor de urgenţă şi al protecţiei chile 

Aiializând projectul. de Ordonanţă de peutru moditicareai şi 

completarea unor acte normative cu incidenţă în dozneniul 
managexaaentului, situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile, 
transmis de Secretatiatul General al Guvernului cu adresa nr.141. din 
14.05.2020 şi 3nregistrat la Consiliul Legislativ cu.nr.D505/14.05.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În te.nieiul art 2 aliasl lit.a) din Legea.nr.73/1993, republicatä şi al ark46(2) 
din Regulamental de organizare şi funcţionare a Consili.ului Legislativ, 

Ăvizează favorabil proieetul de ordonanţă de u.rgeuţ:ă, cu 
urnrătoaz'ele observaţjj şi propuneri: . 

1. Prezentul project de ordonanţă de urgenţă are ca object tie 
regletuentare nriodiflcarea şi completarea unor acte nonnative cu 
incidenţă in don eniul. nlauagementului situaţiilor de urgenţă şi al 
protecţiei civile. 

Menţionăzn cä, prjn avi.zul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 
se poate proniuiţa asup.ra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate. 

2. La preambul, pentru rigoarea reglementării, la 
antepenultinxul paragraf, titlul Decretului .nr.240/2020 va debuta, 
astfe.l: „privind prelungirea...". 

3. Ca observaţie generală, potrivit uzantelor normative, enunţurile 

de anodiűcare şi conn.pletare vor fx reformulate potrivit urnzătorului 

model: . 
„Alineatul (... ) al a.rt7colului ... se modifică şi va avea următorul 

cuprins:'°; 
„După alineatul (...) a1 articolului..., se introduc trei noi alineate, 

al.in.(...) - (...) , at uniiătorul cuprins: ; 



„La articolul.., alineatul (...), partea introductivă se nxodifzcă şi va 
avea urrnâtorul cuprins:” 

„Alineatele (... ) ale articolului .., se abrogă." 
4. La art.) pct.2, referitor la textnzl propus pentru alt( 1) al art,I, 

sugerăzn să se analizeze dacă, în nnăsura zn care Departamentul este 
structură fără personalitate juridicâ, acesta poate avea calitatea de 
benel4căar sau daeă aeeastă calitate aparţine persoanei jzrxidice din care 
Departazne.ntul face parte. 

5. La art.I pct.3, setnnalăm că 
in cuprinsul părţii izztroductive a 

art.I alin.(3) este uzitată denuznirea desf'âşurată a Departam.entului 
pentru Situaţii de Urgenlă, deşi aceasta a fost abreviată anterior, la 
alin.(1) al aceiuiaşi articol. Pentru urriformitatea terxninologică a 
proieotului, propunem utilizarea doae a denumirii abreviate. 

6. La art.) pct.6, referitor la textul propus pentru art I alin.(42), 
din consi.derezxte de redactare, eztpresia firAală trebuie redată sub forma. 
„precuzn şi al evaluării formării profesionale". 

7. La art.I pet.9, Yn textul propus pentru alinn.(6) al art.), sugerăni 
reforrnularea expresiei „colaborează cu celelalte mi.nistere", întrucât 
17epartatnentul este o strrzctură a ntinisterului. 

8. La art.I) pet.5, enunlul este erronat, întrucăt articolele inou 
introduse nu an fost corect nuunărate. Prin urnnare, in be de ,,... CinCi 

• noi articole..." va ügur.a ,,... şase noi articole...". 
La art.42 alin.(4), sugerăni ca textul să debuteze cu sintagma .,In 

aplicarea prevederilor a.lin.(1)-(3)" 
Referitor la art.43 alin.(2), având în vedere că alin.(l.) vizează 

declararea stă.rii de necesitate la nivelul unei localităţi, sugerăm să se 
revadă sintagma „la nivelul uneia sau nnai_ znnultor locaiităţi". Observaţia 
este valabilâ, în mod corespunzător, şi pentru alin.(3), în ceea ce 
prives,te expresia „la nivelul unuăa sau m.ai multor judeţe", prin 
raportare la prevederile alin.(2). 

La art.43 alin.(2), sesizănn. oă trirniterea la art.41 este greşită, 
întrucât factorii de rise szrznt prevă.zuţi la art.42 alin.(4). Pe cale de 
eonsecin(ă se irrmpune reanalizarea şi refornnularea normei. 

Cu referire la textul propus pentru art46 alin.(1), pentru corelare 
. cu noizua propusă la art.4', sintagma finală „îzn baza analizei factorilor 
de rise p.r.evăzuţi 1a art.41" trebuie redată sub fortna ,,în baza arn.alizei 
tipurilor de risc prevăzute la art.41". 
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9. La art.Il, pct.9 şi 10 vor 1i comasate, având în vedere că se 
referă la acelaşi articol, art.81, care va ft redat in integralitate l.a pct.9. 
Punctele subseevente ale art.Il vor ft renuin.erotate corespunzător. 

Referitor la textul propus la pct.9 al art.II pentru art.81 al"ztt.(3), 
pentnl caractenll cotnplet al noranei, este xtecesar să se specifice da.că 
respectivul Comitet naţional are personalitate juridică. 

10. Sugerătn ca pct.14 şi 15 ale art.11 să Iie irrversate, pentru a 
asigura o axonologie logică. a inforinaţiei. 

11. La art.Il pet.18, referitor la textul propus pentru art.24' lit.k), 
seninalăm eă nornza este eliptică. 

12. La pct.22 al ar.t.Il, cu referire la art.42 alin.(3), se va insera 
sintagma "cu tnodificările şi cornpletările ulterioare" după tithil Legii 
nr.554/2004. 

13. La partea introductivă a art.Ill, inenliunea privitzd aproba,rea 
O.rdonanţei Guvernului nr.88/2001 trebuie completată, astfel: 
:, aprobată cu tnoditicări şi cornpletări prin Legea mr.362/2002." 

Totodată, având "rn vedere că interven.liile legislative propuse sunt 
doar de ttatura modifîcării, finalul părlii dispozitive va fi reformulat, 
astfel: ", ...se niodifică după curn urtuează:" 

Ca utmare, piSrţii.c dispozitive ale pet.1 şi 2, vor fi, şi cle, 
reformulate, astfel; 

"1. Aiineatul (2) al articolului 8 va avea urni.ătorul euprins: 
2,Articolul 10 va avea urulătorul cuprins:". . 

14. La art.xlI pct.2, referitor la textul propus pentru art 10 
alin.(1.), termenul „Inspectoratului" trebiue îxrtocuit en expresia 
„Inspectoratului General. 

15. La partea dispozitivă a art.1V, avârnd în vedere faptul că 

Legea nr.481/2004 a suferit, ulterior republicării, doar rnodilxcări, după 

datele de publicare ale acesteia va ftgur.a sintagma "cu modiűcările 

ulterioare". 
16. La art.V, semnalăni că neaplicarea dispoziţiilor art.4r — 46 şi a 

art.42 din Ordonanţa de urgenlă a Guverirului lar.21/2004, in condiliile 
abrogării prin proiect a rnai lxtultor dispozilii din actul nolmativ de bază, 

determizisl o situaţie de vid legi.stativ. Sugerătu introducerea iurci 
norrne care să prevadă că respectivele dispozilii de abrogare i.ntră Yn 
vi.goare 1a inotnelrtul încetării stării de alertă declatate penllzi 
corxtbaterea epiderniei de COVID —19. 
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17. La art.VI, pentru uniforAnitate în redactarea prevederi.lor cu 
caracter similar, teattul ar trebui să debuteze, asii'el: 

,,Art.Vi —Frocedura prevăzută la art.1 aliu.(13) din C3rdonanţa de 
urgenţâ a Guvernului nr.1/2014, va fx aprobată pr9n or.din al nlinistxului 
afacerilor interne şi ai ministerului sănătăţii, în tetxnen de 60 de zile de 
la data intrârii in vigoare a prezentei ordon.anţe de urgenţă". 

Bucureşti 
Nr.461/14.05.2020 
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