
                                                                        
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                     Bucureşti, 
şi comunicaţiilor  
                                                                                                     28 aprilie 2015 

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 28 aprilie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 28 aprilie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Titi 
Holban, Daniel Iane, Josif Moldovan, Murgu Neagu, Valerian Vreme. Au fost absenţi: 
Mircea Cazan, Ciurariu Florin, Grindeanu Sorin Mihai, Iusein Ibram, Varujan 
Pambuccian, Cornel Mircea Sămărtinean, Ion Şcheau. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 

1. Plx.128/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă; 

2. Plx. 88/2015 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
lit.b) a art.3 din Ordonanţa de urgenţă nr.34/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă; 

Lucrările comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea – 
preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
pentru Societatea Informaţională, domnul Sorin Mihai Grindeanu – ministru şi doamna 
Carmen Elian – Director General, din partea ANCOM domnul Marius Cătălin Marinescu 
– preşedinte şi domnul Marius Săceanu - director, Direcţia Juridică, din partea Asociaţiei 
Operatorilor Mobili din România (AOMR) domnul Liviu Popescu – Director Executiv, 
din partea Telekom România doamna Ştefania Petre – manager, din partea Orange 
România doamna Andreea Moldovanu – manager, din partea Vodafone România doamna 
Daniela Mirică – manager şi reprezentanţi ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 

1. Plx.128/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă 

Domnul preşedinte Daniel Oajdea a dat cuvântul domnului ministru Sorin Mihai 
Grindeanu pentru a prezenta propuneri de modificare a proiectului de lege rezultate în 
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urma discuţiilor purtate în cadrul Comitetului naţional de coordonare  a activităţii 
SNUAU.  
Domnul ministru Sorin Grindeanu a precizat că persoanele cu dizabilităţi de auz sau/şi 
vorbire vor putea apela numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 prin intermediul 
mesajelor asociate unui astfel de apel transmise la numărul 113 în reţelele publice de 
telefonie mobilă. Persoanele cu deficienţe de auz şi/sau vorbire au dreptul să comunice 
gratuit prin mesaje asociate unui apel de urgenţă, cu condiţia înregistrării prealabile în 
baza de date a SNUAU a numărului de telefon deţinut. Furnizorii de servicii de telefonie 
destinate publicului au dreptul să tarifeze mesajele transmise către 113 de către 
persoanele cu dizabilităţi de auz sau/şi vorbire al căror număr de telefon nu este 
înregistrat în baza de date a SNUAU. S-a optat pentru numărul 113 deoarece STS-ul 
intenţionează să implementeze aplicaţia prin care o persoană care cere ajutor la numărul 
de urgenţă 112 poate fi localizată prin GPS, cu o eroare de cel mult 20 metri. Pentru ca 
acest lucru să fie posibil, persoana respectivă trebuie să deţină un telefon mobil de tip 
smartphone care să aibă deschisă aplicaţia pentru GPS.  

Domnul deputat Josef Moldovan a menţionat faptul că punctul de vedere al 
Guvernului este negativ. 

Domnul ministru Sorin Grindeanu a precizat că punctul negativ al Guvernului a 
fost transmis pentru propunerea legislativă iniţială. Între timp au avut loc discuţii în 
cadrul Comitetului naţional de coordonare a activităţii SNUAU şi s-a convenit 
modificarea iniţiativei legislative. 

Domnul deputat Valerian Vreme a întrebat reprezentanţii STS în ce stadiu sunt 
celelalte aplicaţii ale STS şi de ce a fost introdus numărul 113, având în vedere faptul ca 
numărul unic pentru apeluri de urgenţă în toate ţările membre UE este 112 şi dacă mai 
sunt şi alte state care au un asemenea sistem. Ce se va întâmpla cu persoanele cu 
dizabilităţi de auz sau/şi vorbire care vin din alte ţări în România şi care au nevoie de 
ajutor neavând numărul de telefon înregistrat în baza de date a SNUAU. 
 Reprezentanţii STS au precizat că o serie de aplicaţii sunt realizate dar nu sunt 
încă implementate deoarece nu există cadru legislativ. Astfel specialiştii STS au realizat o 
aplicaţie prin care o persoană care cere ajutor la numărul de urgenţă 112 poate fi 
localizată prin GPS, cu o eroare de cel mult 20 metri dacă persoana respectivă deţine un 
telefon mobil de tip smartphone. Această aplicaţie nu poate fi introdusă deocamdată 
deoarece legislaţia europeană permite numai localizarea prin intermediul releelor 
operatorilor de telefonie mobilă. De asemenea, în contextul proiectului HeERO - 
Harmonized eCall European Pilot, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi-a modernizat 
platforma de comunicaţii şi IT destinată serviciului de urgenţă 112.  

Domnul deputat Josef Moldovan a sugerat ca pe viitor să se găsească o soluţie cu 
privire  la persoanele cu dizabilităţi de auz sau/şi vorbire care vin din alte state. 

Domnul Liviu Popescu, director executiv al Asociaţiei Operatorilor Mobili din 
România (AOMR), a precizat că operatorii mobili sunt de acord cu propunerile 
Comitetului naţional de coordonare  a activităţii SNUAU. 



Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot amendamente şi proiectul 
de lege în ansamblu. Cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi au fost aprobate 
amendamentele şi proiectul de lege. 

2. Plx.88/2015 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea lit. b) 
a art.3 din Ordonanţa de urgenţă nr.34/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.3 lit. b) din 
OUG. Nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru 
apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.160/2008, în sensul 
includerii Serviciului Public Salvamont în sfera noţiunii de agenţii specializate de 
intervenţie, definită de norma supusă intervenţiei legislative. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul reprezentanţilor STS pentru 
a-şi expune punctul de vedere. 

Reprezentanţii STS au precizat că la art.3 lit. b) din OUG nr.34/2008 se prevede: 
“agenţii specializate de intervenţie - structurile autorităţilor administraţiei publice, care 
au rolul de intervenţie imediată pentru soluţionarea urgenţelor în domeniul ambulanţei, 
Serviciilor Mobile de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), poliţiei, 
jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă, 
inclusiv S.M.U.R.D., contra-terorismului, precum şi alte structuri stabilite prin hotărâre a 
Guvernului”. Până în prezent cel puţin 4 instituţii (Jandarmerie, SRI, SPP etc.) au fost 
declarate, prin hotărâre de Guvern, agenţii specializate de intervenţie. 

Domnul deputat Josef Moldovan a precizat că, teoretic, este de acord că nu ar trebui o 
intervenţie legislativă fiind suficientă o modificare a hotărârii de Guvern, dar în practică 
este forte greu să se realizeze lucrul acesta. Domnul deputat Moldovan a menţionat că 
intenţionează să formuleze un amendament prin care să propună introducerea pompierilor 
voluntari în cadrul agenţiilor specializate de intervenţie şi a propus amânarea discutării 
propunerii legislative. 

Reprezentanţii MSI au menţionat că nu susţin adoptarea acestei propuneri legislative. 
Domnul deputat Sorin Avram Iacoban a propus respingerea propunerii legislative.  

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot respingerea propunerii 
legislative.  

Cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă, o abţinere) a membrilor prezenţi s-a 
hotărât amânarea discutării propunerii legislative cu o săptămână pentru depunerea de 
amendamente şi cu două săptămâni pentru discutarea acestora cu instituţiile implicate. 
 

PREŞEDINTE, 
                                            

         Daniel Vasile Oajdea 
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