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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 14 februarie 2018 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 

fost prezenți 9 deputați: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile, Popescu Mariana-Venera,  Popescu 
Pavel, Pop Andrei, Socotar  Gheorghe-Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenţi: 
Dobrică Ionela Viorela,  Moagher Laura-Mihaela, Anton Anton, Apjok Norbert, Calotă 
Florică-Ică, Pambuccian Varujan, Pop Rareș-Tudor, Sămărtinean Cornel-Mircea, Varga 
Glad-Aurel. 

Doamna deputat Dobrică Ionela Viorela a fost înlocuită de către dl.deputat 
Manole Petre-Florin, iar domnul deputat Pop Rareș-Tudor a fost înlocuit de către 
dl.deputat Ionuț Moșteanu.  
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 

1. PLx nr.538/2017 – proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de 
avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”; 

2. Plx nr.12/2018 - proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative. 

 
 
 Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Serviciului de 
Telecomunicații Speciale, domnul Mihai Mădălin Virgil – Adjunct Tehnic al Directorului 
General și doamna Natalia Corina Băluță – consilier juridic, din partea Departamentului 
pentru Situații de Urgență, domnul Raed Arafat – Secretar de stat, din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale, doamna Carmen Elian – Subsecretar de stat, 



iar din partea Agenției pentru  Agenda Digitală a României, domnul Liviu Stoica – 
președinte. 

  
 Domnul deputat Cătălin Drulă președintele Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de voturi 
ordinea de zi a fost aprobată. 
 

1. PLx nr.538/2017 – proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de 
avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT” 

 
Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege precizând că în 

conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, în procedură de urgență, Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională spre 
dezbatere în fond și întocmirea unui raport comun, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de 
avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”. Proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență 
„RO-ALERT”, bazat pe tehnologii moderne din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei 
informaţiilor. Sisteme similare şi-au dovedit utilitatea şi eficienţa în SUA şi în unele state 
membre (Olanda, Lituania, Franţa, Germania, Belgia). Sistemul „RO-ALERT” va fi 
implementat cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi va fi operat 
de către structurile operaţionale 24/24 ale IGSU şi structurilor subordonate acestuia. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din data de 04.12.2017.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Raed 
Arafat –Secretar de stat, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență pentru a-și 
prezenta punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege. 
 Domnul Secretar de stat Raed Arafat a precizat că adoptarea prezentei ordonanțe 
de urgență are ca scop achiziția, în regim de urgență, a unui sistem care să permită 
informarea rapidă, prin intermediul telefoanelor mobile, a cetăţenilor aflaţi în zonele cu 
risc major de dezastre. Sistemul este implementat cu suportul tehnic al Serviciului de 
Telecomunicații Speciale și va fi operat de către structurile operaționale cu funcționare 
24/24 ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și structurilor 
subordonate acestuia. Ca sistem de backup, Departamentul pentru Situații de Urgență va 
dispune de un terminal cu aceleași funcționalități. În urma procedurii de achiziţie 
sistemul de avertizare rapidă a populaţiei în situaţii de urgenţă va deveni operaţional la 
nivel naţional prin Societatea Telekom România care a fost desemnată câştigătoarea 
procedurii de achiziţie, urmând să furnizeze produsele hardware şi software. Guvernul a 



alocat 30 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru acest proiect, dar în 
urma negocierii s-a obţinut o negociere substanţială a preţului de contract, acesta fiind de 
13 milioane de lei. În continuare domnul Secretar de stat Raed Arafat a menționat că au 
avut loc discuţii cu operatorii de telefonie mobilă și cu STS şi urmează să se încheie un 
protocol de cooperare în vederea începerii  funcţionării sistemului ”RO-ALERT”. 
Domnul Secretar de stat Raed Arafat a precizat că odată devenit funcțional, sistemul 
urmează a fi extins, costurile necesare fiind asigurate, din fonduri europene. Șeful 
Departamentului pentru Situații de Urgență are în vedere următoare etapele : promovarea 
unui act normativ prin care să se stabilească exact obligațiile celor implicați în 
implementarea și operarea sistemului, adoptarea de către ANCOM a unei decizii prin 
care să nu se mai importe telefoane în România decât cu sistemul activat și promovarea 
unui campanii de informare a populației cu privire la funcționarea sistemului.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat ce tip de act normativ se are în vedere 
a fi promovat, ordonanță de urgență sau hotărâre de Guvern. 
 Domnul Secretar de stat Raed Arafat a precizat că este posibil să fie adoptată o 
ordonanță de urgență. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat cum va funcționa sistemul. 
 Domnul Secretar de stat Raed Arafat a menționat că sistemul de avertizare va fi 
folosit numai în situații foarte grave (cutremure, atentate, inundații, alunecări de teren, 
etc.) alerta nu se va declanșa la orice cod galben sau portocaliu emis de Autoritatea 
Națională de Meteorologie (ANM). Mesajele de avertizare vor fi transmise direct pe 
ecranele televizoarelor, în funcţie de gravitatea situaţiei. Informaţiile vor fi transmise fie 
prin intermediul unui text ce va rula pe bandă galbenă în partea superioară a ecranului, 
text transmis de IGSU direct de la dispecerat, fie prin întreruperea emisiei obișnuite, 
ecranul își schimbă culoarea în roșu, apare că este un mesaj din partea Departamentului 
pentru Situații de Urgență (DSU). În continuare domnul Secretar de stat Raed Arafat a 
precizat că datele sunt preluate de la ANM automat, iar IGSU emite masajul și 
targhetează zona cu probleme. 
 În continuare domnul Mihai Mădălin Virgil – Adjunct Tehnic al Directorului 
General STS a prezentat avantajele Sistemului RO-ALERT, cele mai importante sunt 
reprezentate de: transmiterea unor mesaje de avertizare adaptate evenimentului iminent 
prin intermediul rețelelor operatorilor de telefonie mobilă; transmiterea rapidă a 
mesajelor către toți utilizatorii aflați în zona amenințată, chiar și în cazul de congestie a 
rețelelor operatorilor de telefonie mobilă; afișarea instantanee a mesajelor pe ecranul 
terminalului mobil fără a fi necesară vreo altă intervenție a utilizatorului sau a unei alte 
aplicații; repetarea mesajelor de alertare la intervale de timp configurabile; recepționarea 
mesajelor de avertizare și de către telefoanele mobile aflate în zona de roaming; 
acuratețea mesajelor de avertizare, formulate doar pe baza informațiilor furnizate de surse 
autorizate. 



 Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a întrebat dacă alerta se declanșează 
automat sau este o decizie umană și dacă mesajul este distribuit contra cost sau este 
gratuit. 
 Domnul Secretar de stat Raed Arafat a menționat că este o decizie umană și 
mesajul este gratuit. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a suspus la vot proiectul de lege. 
Cu unanimitate de voturi (8 voturi pentru) membrii comisiei au hotărât adoptarea 
proiectului de lege.  

         
2. Plx nr.12/2018 - proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte 
normative 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege precizând că în 
conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, 
Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre 
avizare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice 
centrale și pentru modificarea unor acte normative. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, în scopul asigurării 
funcţionalităţii imediate a Guvernului în noua sa structură, astfel cum a fost aprobată prin 
Hotărârea Parlamentului nr.1/2018. Se modifică OUG nr.40/2016 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în sensul că Agenţia pentru Agenda Digitală a României, organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, trece din 
subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului în subordinea Ministerului 
Comunicaţiilor și Societăţii Informaţionale. Consiliul Legislativ a avizat favorabil 
inițiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, iar Camera Deputaților este prima 
Cameră sesizată. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Carmen 
Elian – Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății 
Informaționale pentru a prezenta punctul de vedere cu privire la această inițiativă 
legislativă. 
 Doamna Subsecretar de stat a precizat că Agenţia pentru Agenda Digitală a 
României (AADR) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, înfiinţată ca urmare a fuziunii prin contopire a Centrului Naţional 
de Management pentru Societatea Informaţională, a Centrului Naţional "România 
Digitală" şi a Centrului Naţional de Supercomputin și este finanţată integral din venituri 



proprii. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale este autoritatea publică 
responsabilă de realizarea și implementarea Agendei Digitale pentru România 2020. 
Revenirea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României în subordinea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaţionale este justificată de activitatea agenției, 
activitate care a fost mult mai bună și mai susținută atunci când AADR a fost în 
subordinea MCSI. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Liviu 
Stoica președintele Agenţiei pentru Agenda Digitală a României (AADR) pentru a-și 
expune punctul de vedere cu privire la acest proiect de lege și a prezenta cele mai 
importante sisteme (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.), Sistemul 
Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor (S.N.E.P.), Punctul 
de Contact Unic electronic (P.C.U.e)) 
 Domnul Liviu Stoica a precizat că este de acord cu cele afirmate de reprezentantul 
MCSI referitor la necesitatea trecerii AADR din subordinea Guvernului în subordinea 
MCSI. Referitor la sistemele operate de AADR, domnul Liviu Stoica a menționat că în 
Sistemul Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor (S.N.E.P.) 
în prezent sunt înrolate aproximativ 420 de unități administrativ-teritoriale și că se are în 
vedere atragerea mai multor cetățeni din mediul rural pentru plata cu cardul a taxelor și 
impozitelor. Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P) va fi înlocuit cu Sistemul 
informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice 
(SICAP). O perioadă cele două platforme vor funcționa în paralel urmând ca migrația 
integrală pe SICAP să se realizeze în aproximativ 3 luni. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat dacă informațiile existente în 
platforma SEAP vor fi disponibile și în platforma SICAP. 
 Domnul Liviu Stoica a precizat că în 3 luni de zile se va face transferul de date în 
integralitate din platforma SEAP în platforma SICAP, inclusiv arhiva SEAP. Referitor la 
Punctul de Contact Unic electronic (P.C.U.e)) domnul Liviu Stoica a precizat că se 
dorește obligarea de înrolare în sistem a  tuturor unităților administrativ-teritoriale. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a suspus la vot proiectul de lege. 
Cu majoritate de voturi (7 voturi pentru și o abținere) membrii comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă a acestuia.  

 
                                                        PREŞEDINTE, 

                                             Cătălin Drulă 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                            Bucureşti,

