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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 9 martie 2020 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 

de 9 martie 2020 au fost prezenți 12 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cornel Zainea președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 La lucrările comisiei au participat din partea Inspectoratului General pentru Situații de 
Urgență, domnul Dănăilă Daniel - Șef serviciu, din partea Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor doamna Raluca Parasca – consilier, domnul Eugen Rujoiu - 
Director și domnul Sergiu Mateiu – Director, din partea Inspectoratului General al Poliției 
Române domnul Furdui Emil - Șef serviciu, iar din partea Serviciului de Telecomunicații 
Speciale doamna Lămășanu Anghelica - Șef direcție și domnul Feticu Florin - Șef direcție. 
 
 Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat: 
 

1. PLx nr.341/2019 - 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 

  
 Domnul președinte Cornel Zainea a supus la vot ordinea de zi. Cu unanimitate de 
voturi ordinea de zi a fost aprobată. 

 
 Domnul președinte Cornel Zainea a precizat că, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu 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. Comisia pentru industrii și servicii a trimis un raport preliminar de 
adoptarea a proiectului de lege cu amendamente admise și amendamente respinse. 
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul reprezentantului 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru a-și expune punctul de 
vedere cu privire la acest proiect de lege.. 

Reprezentantul IGSU a precizat că susține adoptarea proiectului de lege cu 
amendamentele transmise de Comisia pentru industrii și servicii. 
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a dat cuvântul reprezentanților 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. 
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 Reprezentanți Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au 
menționat că susțin adoptarea proiectului de lege. 
 Domnul deputat Cătălin Drulă a precizat că amendamentele transmise de Comisia 
pentru industrii cuprind prevederi referitoare la implementarea mijloacelor suplimentare de 
localizare a apelantului la numărul unic de urgenţă 112,  respectiv  implementarea tehnologiei 
de localizare Google curentă (ELS - Emergency Location Service) care se bazează pe 
funcționalitatea AML - Advanced Mobile Location (AML/ELS) în scopul gestionării mult 
mai eficiente a situaţiilor de urgenţă și reducerea timpilor de intervenție. Este necesar 
adoptarea acestor amendamente având în vedere că, Curtea Constituțională a declarat OUG 
nr.62/2019 neconstituțională în ansamblul său pe formă și nu pe fond.  
 În continuare domnul președinte Cornel Zainea a propus adoptarea 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 cu 
amendamente admise și amendamente respinse. Cu unanimitate de voturi (12 voturi pentru) 
propunerea domnul președinte a fost adoptată. 
 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
Cornel Zainea 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
	PROCES VERBAL

