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                 CONFORM CU ORIGINALUL 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr.4c-19/183/07.12.2021 

 
PLx nr.552/2021 

 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea şi implementarea Programului 
naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din 

grijă pentru copiiˮ 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi 
comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea 
şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul 
pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copiiˮ (PLx nr.552/2021). 
 Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de ordonanță de urgență, 
conform avizului nr.762/22.09.2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil cu observații, proiectul de act 
normativ, conform avizului nr.6738/21.09.2021. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 03.11.2021. 
 În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  aprobarea Programului naţional 
de suport pentru copii - „Din grijă pentru copii‟ - cu o durată de aplicare de 2 ani, 
urmărindu-se asigurarea cadrului optim de sprijin pentru copii în contextul pandemiei de 
COVID-19 , programul având ca priorităţi: a) protejarea integrităţii psiho-emoţionale a 
copiilor prin crearea unor mecanisme de evaluare şi intervenţie pentru asigurarea 
sănătăţii psiho-emoţionale şi mintale a acestora în perioada pandemiei de COVID-19 şi 
post-pandemie; b) îmbunătăţirea mecanismului de prevenire şi intervenţie 
multidisciplinară şi în reţea pentru situaţiile de violenţă asupra copilului, cu precădere 
pentru situaţiile de violenţă de natură fizică, sexuală şi emoţională în cadrul familial, 
instituţional, comunitar şi online. 
 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 
lege în ședința din 7 decembrie 2021 și au hotărât, cu majoritate de voturi avizarea 
favorabilă a acestuia, cu amendamentele admise redactate în Anexă.                                      

  

VICEPREŞEDINTE  

Bogdan-Gruia Ivan 
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ANEXĂ 
Amendamante admise la 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de 
suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copiiˮ 

PLx 552/2021 

Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.105/2021 privind 
aprobarea și implementarea 

Programului național de suport 
pentru copii, în contextul 

pandemiei de COVID-19 - „Din 
grijă pentru copiiˮ 

 

Text adoptat de Senat 
 

Text propus  
 

Motivare amendament 

1.   
Titlul legii 
 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.105/2021 
privind aprobarea și implementarea 

Programului național de suport 
pentru copii, în contextul pandemiei 

de COVID-19 - „Din grijă pentru 
copiiˮ 

 
Nemodificat  

 

2.  Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.105/2021 din 
23 septembrie 2021 privind aprobarea și 
implementarea Programului național de 
suport pentru copii, în contextul 
pandemiei de COVID-19 - „Din grijă 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.105/2021 privind 
aprobarea și implementarea 

Programului național de suport 
pentru copii, în contextul 

pandemiei de COVID-19 - „Din 
grijă pentru copiiˮ 

 

Text adoptat de Senat 
 

Text propus  
 

Motivare amendament 

pentru copiiˮ, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.917 din 
24 septembrie 2021, cu urătoarele 
modificări și completări: 

3.  
Titlul ordonanței 

Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.105/2021 privind 

aprobarea și implementarea 
Programului național de suport 

pentru copii, în contextul 
pandemiei de COVID-19 - „Din 

grijă pentru copiiˮ 

 
 

 
 
 

 
. 

4. Secțiunea a 3-a 
Dezvoltarea infrastructurii 

digitale de alertare, identificare 
și intervenție pentru copii, 

pentru situațiile care nu necesită 
intervenția imediată a agențiilor 

specializate din cadrul 
Serviciului de urgență 112 

  
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.105/2021 privind 
aprobarea și implementarea 

Programului național de suport 
pentru copii, în contextul 

pandemiei de COVID-19 - „Din 
grijă pentru copiiˮ 

 

Text adoptat de Senat 
 

Text propus  
 

Motivare amendament 

5. ------------------------------------------ 4.La articolul 9, după alineatul (3) se 
introduc trei noi alineate, alin. (31)-
(33), cu următorul cuprins: 
 
”(31) In situațiile prevăzute la alin. (3), 
furnizorii de retele publice de 
comunicații electronice și furnizorii de 
servicii de comunicații electronice 
destinate publicului au obligația de a 
pune la dispoziția administratorului 
Sistemului național unic pentru apeluri 
de urgență prin interfețe, servicii sau 
aplicații informatice, informația de 
localizare primară asociată terminalului 
care a efectuat apelul la numărul 
național 119, la momentul solicitării 
acesteia. 
(32) Toate apelurile la numărul 119, au 
inserată identitatea apelantului (caller ID 
number) în cadrul protocolului de 
semnalizare.  

La articolul 9, după alineatul (3) 
se introduc patru noi alineate, 
alin. (31)-(34), cu următorul 
cuprins: 
„(31) Furnizorii de rețele publice 
de comunicații electronice și 
furnizorii de servicii de 
comunicații electronice destinate 
publicului au obligația de a pune la 
dispoziția administratorului 
Sistemului național unic pentru 
apeluri de urgență informația de 
localizare primară asociată 
echipamentului terminal, 
disponibilă la momentul inițierii 
apelului la numărul național 
119.  
(32)  Administratorul Sistemului 
național unic pentru apeluri de 
urgență utilizează informația de 
localizare primară prevăzută la 

 
 
 
 
 
 
Unele dintre apelurile la numărul 
național 119 s-ar putea să reclame 
transferul fără întârziere la Serviciul de 
urgență 112. Prin urmare informația de 
localizare primară trebuie să fie 
disponibilă la momentul inițierii apelului 
la numărul național 119, urmând să fie 
utilizată dacă apelul va fi transferat la 
Serviciul de urgență 112.  
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.105/2021 privind 
aprobarea și implementarea 

Programului național de suport 
pentru copii, în contextul 

pandemiei de COVID-19 - „Din 
grijă pentru copiiˮ 

 

Text adoptat de Senat 
 

Text propus  
 

Motivare amendament 

 
 
 
 
(33) Apelurile repetitive nejustificate la 
numărul 119 de la un echipament 
terminal pot fi blocate pentru 24 ore de 
către Serviciul de Telecomunicații 
Speciale, la cererea scrisă a direcțiilor 
generale de asistență socială și protecția 
copilului 

alin. (31) doar pentru apelurile la 
numărul național 119, 
transferate la Serviciul de 
urgență 112. 
(33) Toate apelurile la numărul 
național 119, au inserată 
identitatea liniei apelante (caller 
ID number) în cadrul protocolului 
de semnalizare. 
 
(34) Apelurile repetitive 
nejustificate la numărul 119 de la 
un echipament terminal pot fi 
blocate pentru 24 ore de către 
Serviciul de Telecomunicații 
Speciale, la cererea scrisă a 
direcțiilor generale de asistență 
socială și protecția copilului.” 

6. ------------------------------------------ 
Art.10 
---------------------------------------- 

6. La articolul 10, alineatul (3) se 
abrogă. 

La articolul 10, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

Regimul reglementat pentru apelarea 
numărului unic de urgență 112 ar trebui 
aplicat și în cazul apelării numărului 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.105/2021 privind 
aprobarea și implementarea 

Programului național de suport 
pentru copii, în contextul 

pandemiei de COVID-19 - „Din 
grijă pentru copiiˮ 

 

Text adoptat de Senat 
 

Text propus  
 

Motivare amendament 

(3 )La solicitarea Serviciului de 
Telecomunicații Speciale, 
furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice au 
obligația de a negocia cu acesta 
termeni și condiții rezonabile 
pentru deschiderea accesului din 
rețelele lor la numărul național 
119. 

„(3) Furnizorii de rețele publice 
de comunicații electronice și 
furnizorii de servicii de 
comunicații electronice destinate 
publicului care asigură 
originarea de apeluri  au 
obligația de a deschide, în mod 
gratuit, accesul la numărul 
național 119, utilizând soluțiile 
de interconectare folosite pentru 
asigurarea apelurilor la numărul 
unic de urgență 112. Tariful 
perceput Serviciului de 
Telecomunicații Speciale pentru 
tranzitul apelurilor la numărul 
național 119 nu îl poate depăși 
pe cel corespunzător tranzitului 
apelurilor la numărul unic de 
urgență 112.” 

național 119. Avantajul acestei soluții 

constă în termenul scurt necesar pentru 

implementare.   
 

7. Art.10  
 

7. La articolul 10, alineatul (7) se 
modifică și va avea următorul 

Se elimină. Este o consecință logică a modificărilor 
propuse asupra art. 10 alin. (3), o 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.105/2021 privind 
aprobarea și implementarea 

Programului național de suport 
pentru copii, în contextul 

pandemiei de COVID-19 - „Din 
grijă pentru copiiˮ 

 

Text adoptat de Senat 
 

Text propus  
 

Motivare amendament 

 
(7) Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglementare în 
Comunicații supraveghează modul 
în care furnizorii de rețele publice 
de comunicații electronice și 
furnizorii de servicii de 
comunicații electronice destinate 
publicului respectă obligațiile 
prevăzute în prezenta ordonanță de 
urgență. 

cuprins: 
”(7) Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglementare în 
Comunicații stabilește condițiile tehnice 
și economice prin care furnizorii de 
rețele publice de comunicații electronice 
și furnizorii de servicii de comunicații 
electronice destinate publicului asigură 
accesul la numărul 119.” 

intervenție suplimentară de reglementare 
din partea ANCOM nemaifiind necesară 
într-un asemenea context.   

8. ....................................................... ............................................................... ..................................................... 
După articolul 20 se introduce 
un nou articol, art. 21, cu 
următorul cuprins:  
 
„Art. 21. – Dispozițiile art. 9 
alin. (31) și  (32) intră în vigoare 
la data de 1 iunie 2022.” 

Data de 1 iunie 2022 coincide cu 
termenul estimat pentru implementarea 
mai multor intervenții asupra sistemului 
112. 

 


