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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2019 privind 

operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-

ALERT” trimis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională, cu adresa PL-x nr. 403/2019 din 1 

octombrie 2019. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
PREȘEDINTE, 

Angelica FĂDOR 
PREȘEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ 
 
 

PREȘEDINTE, 
Cătălin DRULĂ 

SECRETAR, 
Simona BUCURA - OPRESCU 

SECRETAR, 
Dumitru LUPESCU 

SECRETAR, 
Gheorghe – Dinu SOCOTAR 
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RAPORT COMUN 

asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei 

în situaţii de urgenţă „RO-ALERT” 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a 
populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT” trimis cu adresa PL-x nr. 
403/2019 din 1 octombrie 2019.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observații 
și propuneri conform avizului nr. 529/26.06.2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 25 septembrie 2019. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a avizat favorabil proiectul de lege conform avizului nr. 4c-6/570/8 
octombrie 2019. 
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Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 
privind stabilirea responsabilităţilor instituţiilor publice, a obligaţiilor operatorilor 
privaţi şi a furnizorilor de reţele publice mobile de comunicaţii electronice, în ceea 
ce priveşte funcţionarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă 
„RO-ALERT”, precum şi a regimului contravenţional pentru titularii acestor 
responsabilităţi şi obligaţii. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, examinarea, Comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţe 
separate.  

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a 
examinat proiectul de lege în ședința din 14 octombrie 2019.  La lucrări, membrii 
comisiei au fost prezenți conform listei de prezență. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, a 
examinat proiectul de lege în ședința din 15 octombrie 2019.  La lucrări, membrii 
comisiei au fost prezenți conform listei de prezență. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut 
proiectul de lege în ședința din 3 decembrie 2019. La lucrările ședinței comisiei au 
fost prezenţi 12 deputaţi din totalul de 16 membrii.  

 În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, la lucrările Comisiilor au participat, din partea Ministerului Afacerilor 
Interne domnul Raed Arafat – Secretar de stat, şeful Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă și domnul Mihai Bobescu – Subsecretar de stat, din partea 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență domnul Radu Cristian – 
Inspector general, din partea Serviciului de Comunicații Speciale domnul Mihai 
Mălin - adjunct tehnic, doamna Corina Băluță - consilier juridic, Angelica 
Lămăjanu - Șef direcție și domnul Chiuța Sorin - Șef direcție, din partea 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor domnii Sergiu 
Mateiu – Director DSI, Eugen Rujoiu – Director Juridic, Adrian Găvruța – Secretar 
General și doamna Raluca Parasca – consilier, din partea Autorității Naționale 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) domnul Eduard 
Lovin – vicepreședinte, domnul Marius Săceanu - Director și doamna Cătălina 
Dobre - Șef serviciu Direcția Juridică. 

În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii celor trei Comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor 
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adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei 
în situaţii de urgenţă „RO-ALERT”. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 

 

PREȘEDINTE, 
Angelica FĂDOR 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Ion MOCIOALCĂ 

 
 

PREȘEDINTE, 
Cătălin DRULĂ 

SECRETAR, 
Simona BUCURA - OPRESCU 

 

SECRETAR, 
Dumitru LUPESCU 

SECRETAR, 
Gheorghe – Dinu SOCOTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofica Chelaru - Șef birou 

Roxana Feraru - Consilier parlamentar  

Cătălin Chiper - Consilier parlamentar 

Astafei Mihaela - Consilier parlamentar  
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