
- Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii 

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2000 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin 

- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural 

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional 

de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 15/2005 

- Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, 

funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările 

şi completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 

comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării 

principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe 

centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă 

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 

meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări 

accidentale 

- Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 1.240/2005/1.178/2006 privind aprobarea 

Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de 



inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de 

urgenţă în caz de inundaţii 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

de management al riscului la inundaţii 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de 

realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea 

efectelor inundaţiilor şi finanţării acestuia, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- Legea nr. 20/2006 pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a - Apa 

- Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicată 

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru 

aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi 

dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane 

şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc 

natural la alunecări de teren şi inundaţii 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.286/2004 privind aprobarea Planului general de 

măsuri preventive pentru evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor 

- Hotărârea Guvernului nr. 316/2007 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor 

- Hotărârea Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 910/2010 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului ministerial pentru 

situaţii de urgenţă şi a Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă 

- Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.498/2011 privind aprobarea 

componenţei nominale a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă şi 

a Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.567/2011 pentru aprobarea 

fluxului informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii 

unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice Ministerului Mediului 

şi Pădurilor 



- Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 9/2006 pentru 

aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire 

a apei în perioadele deficitare 

- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al 

ministrului administraţiei şi internelor nr. 551/1475/2006 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 


