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    Parlamentul României adoptã prezenta lege. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinþarea, 
organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice comunitare pentru situaþii de 
urgenþã, adoptatã în temeiul art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 324/2001 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, cu urmãtoarele modificãri ºi 
completãri: 
    1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins: 
    "ART. 1 
    (1) Serviciile publice comunitare pentru situaþii de urgenþã, denumite în 
continuare servicii publice comunitare, se înfiinþeazã în subordinea consiliilor 
judeþene, Consiliului General al Municipiului Bucureºti, a consiliilor locale ale 
municipiilor ºi sectoarelor municipiului Bucureºti, precum ºi a consiliilor oraºelor 
ºi comunelor." 
    2. Alineatele (1) ºi (2) ale articolului 4 vor avea urmãtorul cuprins: 
    "ART. 4 
    (1) Serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinþeazã în subordinea 
consiliilor judeþene prin preluarea de la Ministerul de Interne a inspectoratelor de 
protecþie civilã, brigãzilor ºi grupurilor de pompieri militari. 
    (2) Serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinþeazã ca structuri 
unificate, realizate prin reorganizarea inspectoratelor de protecþie civilã ºi Brigãzii 
de Pompieri ale municipiului Bucureºti ºi sectoarelor acestuia, preluate de la 
Ministerul de Interne." 
    3. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogã. 
    4. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins: 
    "ART. 6 
    (1) Structura organizatoricã ºi dotarea serviciilor publice comunitare se 
realizeazã pe baza criteriilor de performanþã elaborate de Inspectorat ºi aprobate 
prin ordin comun al ministrului administraþiei publice ºi ministrului de interne. 
    (2) Regulamentele de organizare ºi funcþionare ale serviciilor publice 
comunitare se întocmesc pe baza regulamentului-cadru, elaborat de Inspectorat ºi 



aprobat de ministrul administraþiei publice, ºi se aprobã prin hotãrâre de cãtre 
consiliile judeþene ºi Consiliul General al Municipiului Bucureºti. 
    (3) Înfiinþarea sau desfiinþarea unor servicii publice comunitare se face numai cu 
avizul Inspectoratului ºi cu aprobarea ministrului administraþiei publice." 
    5. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins: 
    "ART. 7 
    (1) Activitatea serviciilor publice comunitare este coordonatã de preºedintele 
consiliului judeþean ºi de primarul general al municipiului Bucureºti, respectiv de 
primarii comunelor, oraºelor, municipiilor ºi ai sectoarelor municipiului Bucureºti. 
    (2) Serviciile publice comunitare sunt conduse, de regulã, de cãtre profesioniºti 
în domeniu." 
    6. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmãtorul cuprins: 
    "ART. 8 
    (1) Inspectoratul se organizeazã ºi funcþioneazã ca structurã unificatã, realizatã 
prin reorganizarea Comandamentului Protecþiei Civile ºi Inspectoratului General al 
Corpului Pompierilor Militari, preluate de la Ministerul de Interne." 
    7. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins: 
    "ART. 9 
    Inspectoratul are sediul în municipiul Bucureºti." 
    8. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins: 
    "(2) În cadrul serviciilor publice comunitare, al Inspectoratului ºi al unitãþilor 
subordonate acestuia funcþioneazã structuri specializate, încadrate cu ofiþeri, 
maiºtri militari, subofiþeri, militari angajaþi pe bazã de contract, militari în termen, 
cu termen redus ºi personal civil." 
    9. Litera a) a articolului 16 va avea urmãtorul cuprins: 
    "a) ofiþeri, maiºtri militari ºi subofiþeri de protecþie civilã, pompieri ºi 
specialiºti;" 
    10. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins: 
    "ART. 20 
    (1) Finanþarea cheltuielilor curente ºi de capital aferente activitãþii serviciilor 
publice comunitare ºi a cheltuielilor Inspectoratului ºi structurilor din subordinea 
acestuia se asigurã din bugetele locale ºi de la bugetul de stat. 
    (2) Resursele bugetare prevãzute la alin. (1) se completeazã cu venituri 
extrabugetare, donaþii, sponsorizãri ºi alte surse, potrivit legii." 
    11. Articolele 21 ºi 22 se abrogã. 
    12. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmãtorul cuprins: 
    "ART. 24 
    (1) Bunurile mobile ºi imobile, proprietate publicã sau privatã a statului, aflate 
în folosinþa Comandamentului Protecþiei Civile, Inspectoratului General al 
Corpului Pompierilor Militari ºi structurilor subordonate acestora, se transmit din 



administrarea Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Administraþiei 
Publice - Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, respectiv a consiliilor 
judeþene, Consiliului General al Municipiului Bucureºti, consiliilor locale ale 
municipiilor ºi sectoarelor municipiului Bucureºti, oraºelor ºi comunelor, pentru 
serviciile publice comunitare." 
    13. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins: 
    "ART. 26 
    (1) Organizarea, funcþionarea ºi atribuþiile serviciilor publice comunitare pentru 
situaþii de urgenþã se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului. 
    (2) Statutul personalului din serviciile publice comunitare, Inspectorat ºi 
structurile subordonate acestuia se aprobã prin lege. 
    (3) Profesionalizarea serviciilor publice comunitare prevãzute la art. 5 se va 
realiza eºalonat, o datã cu dotarea ºi asigurarea resurselor necesare, potrivit legii." 
    14. Alineatul (1) al articolului 27 va avea urmãtorul cuprins: 
    "ART. 27 
    (1) Demilitarizarea, profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, 
precum ºi principalele activitãþi ºi etape pentru aplicarea prevederilor prezentei 
ordonanþe se realizeazã pe baza unui program, elaborat de Ministerul de Interne ºi 
Ministerul Administraþiei Publice, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în 
vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanþe ºi aprobat prin hotãrâre a 
Guvernului." 
    15. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins: 
    "ART. 30 
    Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2002." 
 
    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 mai 2002, cu respectarea 
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României. 
 
                         p. PREªEDINTELE SENATULUI, 
                              GHEORGHE BUZATU 
 
    Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 mai 2002, 
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României. 
 
                      PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR 
                               VALER DORNEANU 
 
                              --------------- 


