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BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru 
apeluri de urgenţă, transmisă cu adresa nr. Pl.x nr.433 din 15 octombrie 2012. 
  Prin conţinutul normativ al reglementării, propunerea  legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
        
 
 

 
         PREŞEDINTE,                                                PREŞEDINTE, 
 
          Iulian IANCU                                          Daniel Vasile OAJDEA 
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RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea 

Sistemului național unic pentru apeluri de urgență 
 

        În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate, cu nr.P.l.x 433 din 15 
octombrie 2012, pentru dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind 
organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență. 
           Proiectul de lege a fost respins de Senat în şedinţa din 9 octombrie 
2012. 

          Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu 
nr.253 din 27 martie 2012, cu observaţii şi propuneri care nu au fost preluate. 
  Guvernul României a comunicat că nu susţine propunerea legislativă, 
iar acest fapt a fost retransmis de către Ministerul Societății Informaționale prin 
adresa din 19.02.2013. 
  Propunerea legislativă a fost avizată negativ de către Comisia pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională, cu avizul nr.32/284/2012. 
  Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea 
Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și 
completări prin legea nr.160/2008, în scopul înăspririi cadrului sancționator în cazul 
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săvârșirii faptelor de apelare abuzivă a serviciului de urgență 112, precum și de 
alertare falsă a agențiilor specializate de intervenție. 

          Examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa Comisiei pentru 
industrii şi servicii din data de 19 februarie 2013 şi în şedinţa Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor din data de 5 martie 2013. 

         La ședința Comisiei pentru industrii şi servicii au participat, în caliate de 
invitați, din partea Ministerului Societății Informaționale: dl. Bebe Viorel Ionică -
Secretar de stat și dna Carmen Elian - director general adjunct și reprezentanți ai 
STS. La ședința Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor  a 
participat, în calitate de invitat, domnul Gl.mr.ing Marcel Opriş – Director STS. 

         Membrii celor 2 comisii au hotărât, în unanimitate, respingerea 
propunerii legislative, deoarece cadrul normativ existent, inclusiv cel secundar emis 
de ANCOM, asigură implementarea unor măsuri concrete de reducere a apelării 
abuzive și a apelurilor involuntare. 

         La lucrări au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 deputaţi membri 
ai Comisiei pentru industrii şi servicii şi 12 deputaţi din totalul de 16 deputaţi 
membri ai Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
           Prin conţinutul normativ al reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
  Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera 
decizională pentru această propunere legislativă este Camera Deputaţilor. 
 
 
                PREŞEDINTE,                                               PREŞEDINTE, 
 
                 Iulian IANCU                                                Daniel Vasile OAJDEA                                               
 
  
                  SECRETAR,                                                       SECRETAR, 
 
         Bogdan Radu ŢÎMPĂU                                    Sorin Avram IACOBAN     
 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                    Consilier parlamentar, 
 Silvia Vlăsceanu                                                                                                  Mihaela Astafei 
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