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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 17 martie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 17 martie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Diniţă Ion, 
Vasile Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ 
Tănase, Mircea Cazan, Titi Holban, Daniel Iane, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian, 
Cornel Mircea Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, Grindeanu 
Sorin Mihai, Iusein Ibram, Murgu Neagu, Ion Şcheau. 

     Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 
1. 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; 
 

2. 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; 

 
 

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 Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale, domnul General ing. Marcel Opriş – Director, din partea 
Ministerului pentru Societatea Informaţională, doamna Carmen Elian – director şi 
doamna Ionela Dobrică -  subsecretar de stat, din partea ANCOM domnul Marius 
Săceanu - director, Direcţia Juridică şi domnul Eduard Lovin – director, Direcţia 
Executivă de Reglementare. 
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1. 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 domnului general ing. Marcel 
Opriş – Director STS pentru a-şi expune punctul de vedere. 

Domnul general Opriş a precizat că este exagerată dorinţa Serviciului Public 
Salvamont de a fi introdus în lege ca agenţie specializată de intervenţie având în vedere 
faptul că nu dispune de resursele logistice şi de personalul necesar realizării unei 
intervenţiei. De altfel, 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”. Astfel, în 
HG nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane 
şi organizarea activităţii de salvare în munţi, se prevede la art. 17 următoarele: 

“(1) Serviciile medicale de urgenţă furnizate de formaţiile SALVAMONT cu 
personal medical autorizat se subcontractează cu serviciile de ambulanţă. 
    (2) În cazul accidentelor în munţi formaţiile SALVAMONT apelează serviciul de 
ambulanţă care are obligaţia de a prelua de la acesta accidentaţii care necesită 
spitalizare.” 
Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România (ANSMR) care potrivit HG 
nr.77/2003, coordonează din punct de vedere  tehnic activitatea de salvare montană din 
toată ţara, a încheiat un protocol de cooperare în domeniul activităţilor SNUAU cu STS, 
în cuprinsul căruia sunt menţionate atribuţiile de alertare ale STS şi ANSMR. În 
continuare domnul general Opriş a menţionat că din punctul de vedere al dumnealui ar fi 
fost suficientă completarea HG nr. 77/2003 în sensul desemnării Asociaţiei Naţionale a 
Salvatorilor Montani din România ca agenţie specializată de intervenţie, context în care 
se poate lua în considerare posibilitatea de a înfiinţa în cadrul acesteia un dispecerat 
permanent cu atribuţii de preluare şi tratare a apelurilor de urgenţă primite prin centru 
unic pentru apeluri de urgenţă – 112, potrivit legislaţiei în vigoare. 

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. 

Domnul deputat Daniel Iane a precizat că Serviciul Public Salvamont este organizat 
pe bază de voluntariat şi nu se poate introduce în sistemul de urgenţă o organizaţie bazată 
pe voluntariat, ci se poate introduce într-o o listă cu resurse alternative. 

Reprezentanţii MSI au menţionat că nu susţin adoptarea acestei propuneri legislative. 
Domnul deputat Sorin Avram Iacoban a precizat că este de acord cu domnul general 

Opriş, respectiv că nu trebuie modificată legea ci hotărârea de Guvern nr.77/2003. 
Intenţia este bună, dar trebuie gândit forte bine cum se va pune în practică. Domnul 
deputat Iacoban a propus respingerea propunerii legislative. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot cele două propuneri. Cu 
majoritate de voturi 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. 

 
2. 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; 

 
Prin această iniţiativă legislativă se prevede modificarea art.10 şi a art.12 din OUG 

nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi introducerea unui articol nou 121, 
astfel: 

- instituirea în sarcina centrelor unice pentru apeluri de urgenţă şi a dispeceratelor 
de urgenţă a atribuţiei de a primi mesaje SMS de la utilizatorii hipoacustici, prin 
intermediul terminalelor GSM înregistrate; 

- stabilirea în sarcina SNUAU a obligaţiei de a organiza, la nivelul fiecărui judeţ, 
centre pentru înregistrarea numerelor de telefon care pot apela numărul unic 
pentru apeluri de urgenţă 112 prin intermediul serviciului SMS. 

Domnul vicepreşedinte Ion Diniţă a întrebat de ce punctul de vedere al Guvernului 
este negativ în condiţiile în care se doreşte modificarea proiectul de lege venit de la 
Senat. 

Domnul general ing. Marcel Opriş – Director STS a precizat că iniţial s-a dorit 
implementarea unui sistem de comunicare prin SMS care să fie pus la dispoziţia 
persoanelor cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire fără modificarea legislaţiei. 
Implementarea acestui proiect a fost stabilită de comun acord cu furnizorii de servicii 
mobile de comunicaţii electronice, pe baze voluntare.  Pe parcurs s-a constatat că unii 
furnizori de servicii mobile de comunicaţii electronice nu au mai vrut voluntar, fapt ce a 
condus la necesitatea modificării legislaţiei. 



În cadrul Comitetului interministerial pentru situaţii de urgenţă s-a hotărât împreună cu 
ANCOM şi MSI să se completeze proiectul de lege transmis de către Senat. 

Domnii deputaţi Daniel Oajdea, Jasef Moldovan şi Ion Diniţă a întrebat care este 
termenul necesar pentru a transmite propunerile de completare a iniţiativei legislative, 
deoarece aceste propuneri trebuie discutate de către deputaţi în cadrul grupurilor 
parlamentare din care fac parte.    

Domnul general Opriş a precizat că este greu să dea un termen deoarece 
propunerile vor veni din partea Comitetului interministerial pentru situaţii de urgenţă şi 
nu din partea STS. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a menţionat că trebuie discutate aceste 
propuneri şi cu furnizorii de servicii mobile de comunicaţii electronice. 

Domnul general Opriş a precizat că susţine o dezbatere cu operatorii mobili pe 
textul final de modificarea a OUG nr.34/2008. 

Domnul deputat Daniel Iane a menţionat că ideea este foarte bună, dar ce implică 
din punct de vedere tehnic din partea STS. 

Domnul general Opriş a precizat că preocupări cu privire la persoanele cu 
dezabilităţi au existat de mult timp. În anii 2009 -2010 a fost derulat un proiect cu apeluri 
video pentru persoane cu dizabilităţi.  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.  Cu unele completări, platforma va 
fi pregătită să preia şi să gestioneze şi astfel de mesaje. Persoanele cu dizabilităţi vor 
iniţia un apel liniştit care va dura 5-10 secunde urmat de un schimb de mesaje. Se 
pregăteşte un set de întrebări şi mesaje standard care vor fi mesaje presetate. În prezent 
sunt 8 operatoare specializate în limbajul mimico-facial şi vor fi cooptaţi şi alţi operatori 
care vor traduce pentru dispeceri. 

Domnul deputat Sorin Avram Iacoban a menţionat că dacă se operează modificări 
fundamentale ale proiectului de lege faţă de proiectul transmis de Senat şi acestea se 
votează în plenul Camerei Deputaţilor, fără a fi retrimise la Senat pentru aprobare, 
proiectul de lege riscă să fie declarat neconstituţional. 

Domnul general Opriş a precizat că nu se operează modificări fundamentale. 
Domnul deputat Valerian Vreme a cerut reprezentanţilor MSI, STS şi ANCOM ca 

la următoare întâlnire să vină cu un punct de vedere comun cu privire la acest proiect de 
lege. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot termenul de două 
săptămâni pentru depunerea de amendamente. Cu unanimitate de voturi a membrilor 
prezenţi a fost aprobată propunerea domnului preşedinte Daniel Oajdea. 

 
 

PREŞEDINTE, 
                                           Daniel Vasile Oajdea           
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