
Guvernul României

Hotărârea	 nr.	 1491/2004	 pentru	 aprobarea	 Regulamentului-cadru	 privind

structura	 organizatorică,	 atribuțiile,	 funcționarea	 și	 dotarea	 comitetelor	 și

centrelor	operative	pentru	situații	de	urgență
În vigoare de la 28 septembrie 2004

Consolidarea din data de 09 aprilie 2021  are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 28
septembrie 2004
Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 557/2016. 

Ultimul amendament în 26 august 2016.

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea
comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, denumit în continuare regulamentul-cadru, prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Constituirea structurilor prevăzute în regulamentul-cadru prevăzut la art. 1 se face în termen de 60 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Răspunderea pentru aplicarea prevederilor regulamentului-cadru revine, potrivit competențelor legale,
miniștrilor, conducătorilor instituțiilor publice centrale, prefecților și primarilor, după caz.

(1) Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea centrelor operaționale pentru situații de
urgență se stabilesc în cuprinsul actelor normative care reglementează organizarea și funcționarea
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.
(2) La 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a) Hotărârea Guvernului nr. 438/1996 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei
centrale pentru prevenirea și apărarea împotriva efectelor seismice și alunecărilor de teren, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 17 iunie 1996, cu modificările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 210/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și
Accidentelor la Construcții Hidrotehnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai
1997, cu modificările ulterioare;
c) Hotărârea Guvernului nr. 639/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei
centrale pentru incendii în masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 20 octombrie
1997;
d) Hotărârea Guvernului nr. 674/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafață și în subteran, accidente chimice și avarii deosebit de grave
la conducte magistrale și urbane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 17 iulie 2002;
e) Hotărârea Guvernului nr. 967/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei
centrale pentru asistență medicală de urgență în caz de dezastre și epidemii, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 625 din 1 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, precum și orice alte prevederi
contrare.

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -

Art. 4. -
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Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 septembrie 2004.
Nr. 1.491.

ANEXĂ

REGULAMENT-CADRU 
privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea 

comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență
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