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Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor        23 iunie 2008 

 

 

SINTEZA 

 şedinţei Comisiei din 23 iunie 2008 

 

La lucrările Comisiei din 23 iunie 2008 au fost prezenţi Varujan Pambuccian, 

Dan Nica, Valeriu Alexandru Ungureanu, Doina Micşunica Dreţcanu, Liana 

Dumitrescu, Cristian Ilie, Ibram Iusein, Dorin Liviu Nistoran, Vladimir Mănăstireanu şi 

au fost absenţi Cristian Valeriu Buzea, Romică Andreica, Răzvan – Petrică Bobeanu, 

Gabriel William Brânză, Liviu Codîrlă, Attila Kovacs, Laurenţiu Mironescu, Florin 

Aurelian Popescu şi Ovidiu Ioan Silaghi.  

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:  

1. Proiectului de Lege privind finanţarea de la bugetul de stat a Sistemului 

naţional unic pentru apeluri de urgenţă 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri 

de urgenţă. 

 

1. La şedinţa Comisiei a participat ca invitat: dra Alina Saioc – MCTI. 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei Proiectul de 

Lege privind finanţarea de la bugetul de stat a Sistemului naţional unic pentru apeluri de 

urgenţă.  
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Proiectul de Lege are ca obiect reglementarea finanţării Sistemului naţional unic 

pentru apeluri de urgenţă, precum şi trecerea patrimoniului Sistemului naţional unic 

pentru apeluri de urgenţă din administrarea ANRCTI în administrarea STS. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi a 

membrilor prezenţi, avizarea negativă a proiectului de lege, din următoarele 

considerente:  

- cheltuielile pentru administrarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de 

urgenţă se reglementează prin proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic 

pentru apeluri de urgenţă, proiect care a fost aprobat în şedinţa comună a Comisiei 

pentru industrii şi servicii şi a Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 - problemele privind patrimoniul Sistemului naţional unic pentru apeluri de 

urgenţă au făcut obiectul hotărârii Guvernului nr. 458/21.04.2008. 

 

2.   În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi 

Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere, în procedură de 

urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri 

de urgenţă. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea 

Sistemului unic pentru apeluri de urgenţă, urmărind modificarea şi completarea cadrului 

legal existent şi stabilirea mai clară a zonelor de responsabilitate aferente comunicaţiilor 

de urgenţă şi agenţiilor componente ale Sistemului, precum şi localizarea apelurilor de 

urgenţă.   

La dezbaterea acestui proiect de lege a participat, în conformitate cu prevederile 

art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul gl. mr. Marcel 

Opriş, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.  

 În şedinţa din 23 iunie 2008, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună adoptarea proiectului de Lege, cu următoarele 

amendamente: 

 - eliminarea definiţiilor privind administratorul SNUAU şi centrelor de expertiză 

şi coordonare la distanţă, în cadrul art. 3; 

 - desemnarea STS ca administrator al SNUAU; 
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 - stabilirea numărului de posturi pentru administrarea SNUAU prin hotărâre a 

Guvernului, cu avizul MCTI; 

 -  asigurarea interoperabilităţii de către SNUAU doar între Dispeceratele de 

urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie aflate în aceeaşi zonă de 

responsabilitate; 

 - definirea informaţiilor de localizare primare şi responsabilizarea transformării 

acestora în informaţii de localizare de către SNUAU. 

 Comisiile au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea amendamentelor 

formulate de către Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, având 

în vedere următoarele considerente:problemele referitoare la finanţare au fost deja 

rezolvate prin finanţare de la bugetul de stat, iar problemele legate de patrimoniu au fost 

reglementate prin hotărârea Guvernului nr. 458/2008. 

 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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