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A V I Z 

 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 aprilie 

2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru 

modificarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru  femei şi bărbaţi a fost 

sesizată, spre dezbatere şi avizare asupra Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi pentru modificarea Legii nr.55 din 15 mai 

2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 

396 din data de 15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare - 

Plx.504/2021. 

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa 

organizată în sistem mixt (fizic și on-line) din 23 noiembrie 2021. 

Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul 

favorabil al Consiliului Economic și Social. 



În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din 

Constituția României, Senatul este Cameră decizională. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a hotărât, cu unanimitate, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

   

PREŞEDINTE, 

 

Dan TANASĂ 


