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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 11 septembrie 2019 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 

de 11 septembrie 2019 au fost prezenți 11 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă,  președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  
Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat: 
 

1. PLx nr.341/2019 – proiectului de Lege pentru modificarea art.32 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului național unic pentru apeluri de urgenţă 

 
La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Departamentului 

pentru Situații de Urgență,  domnul Locotenent - colonel Bărbulescu Ion-Cristian – ofițer 
specialist.  
 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art.95  
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisiei pentru industrii și servicii, spre dezbatere 
în fond, proiectul de Lege pentru modificarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului național unic pentru apeluri de 
urgenţă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.32 alin.(1) lit.a) şi b) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului național unic pentru apeluri de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, 
în sensul majorării amenzilor aplicate pentru apelarea abuzivă a numărului unic pentru 
apeluri de urgență 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113, precum și pentru 
alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție, introducându-se, totodată, sancțiunea 
alternativă a prestării unei activități în folosul comunității. Consiliul Legislativ și Consiliul 
Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă. Guvernul susține adoptarea 
proiectului de lege. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 03.07.2019. Prin 
obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) pentru a-și prezenta punctul de vedere. 
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 Reprezentantul DSU a menționat că susține adoptarea acestui proiect de lege 
precizând că la lit.b) valoarea amenzii contravenționale aplicate pentru abaterea săvârșită în 
starea de recidivă ar trebui stabilită în cuantum fix fără adăugarea unui spor echivalent cu un 
procent din costul intervenției generat de alertarea falsă a agențiilor specializate, deoarece 
existența acestuia ar întârzia aplicarea sancțiunii, de către agentul constatator, fiind necesar 
un interval de timp pentru calcularea acestor costuri de către toate agențiile specializate are au 
fost implicate în soluționarea apelului abuziv. 
 Domnul deputat Sorin Moldovan a precizat că amenzile trebuie să fie foarte mari 
pentru a descuraja apelurile abuzive și a propus alături de domnul deputat Pavel Popescu 
creșterea cuantumului amenzii minime la 5000 lei. 
  În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui raport 
preliminar de adoptare a proiectului de lege cu amendamentele de tehnică legislativă și 
eliminarea sporului echivalent cu procent din costul intervenției generat de alertarea falsă a 
agențiilor specializate, raport preliminar care va fi transmis Comisiei pentru industrii și 
servicii alături de care suntem sesizați pentru întocmirea unui raport final. Cu majoritate de 
voturi (9 voturi pentru și 2 abțineri) propunerea domnului președinte a fost adoptată. 
 
  
 

Președinte, 
Cătălin Drulă 
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