
Anexa 1 
la Regulamentul de Orga nizare ş i Funcţionare  

al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
 

 
 
CADRUL LEGISLATIV PRIVIND FUNCŢIONAREA COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI A ACTIVITĂŢII ACESTUIA 
 
 

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

Urgenţă aprobată cu modificări şi completată prin Legea nr. 215/2005; 
2.  Ordonanţa de Urgenţă nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de 

urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

3.  Hotărârea Guvernului nr.1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă; 

4.  Ordinul nr.181/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenta 
specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei si Internelor; 

5.  Legea nr.481/2004, privind Protecţia Civilă; 
6.  Hotărârea Guvernului nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
7.  Hotărârea Guvernului nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al 

riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung; 
8.  Ordinul nr.459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă 
hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe 
cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; 

9.  Ordinul nr.1475/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea 
riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea 
situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea 
culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure; 

10. Hotărârea Guvernului nr.94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului 
naţional pentru situaţii speciale de urgenţă; 

11. Hotărârea Guvernului nr.1151/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa comitetului naţional pentru situaţi speciale 
de urgenţă. 

 

 

PREFECT, 

FURDUI LUCIAN 

 

 

 

 

 
SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
 
                                  ŞEF SERVICIU 
                  ORDEAN CRISTIAN GABRIEL 

 
 


