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   Către:  
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
   

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra 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, transmis, pentru dezbatere în fond, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisiei pentru 

industrii și servicii, cu adresa PL-x nr. 341/2019 din 2 septembrie 2019. 

 Prin conţinutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

PREȘEDINTE, 

Cornel Zainea 

PREȘEDINTE, 

Iulian Iancu 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor 

Comisia pentru industrii și servicii 

Nr. 4c-19/23/2020 Nr.4c-3/291/2019 
 
 

                                                                                         PLx nr.341/2019 
 

RAPORT COMUN 
 

asupra 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 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 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, transmis cu adresa PL-x nr. 341/2019 din 2 septembrie 2019. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observații și propuneri, conform avizului nr. 
331/24.04.2019. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr. 1541/02.04.2019. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 3 iulie 2019. 
Prin punctul de vedere transmis Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative cu observații și propuneri, 

conform adresei nr.650/DPSG din 13.05.2019.  

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil proiectul de lege cu 
amendamente, conform avizului nr. 4c-7/311/2019. 
 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform 
avizului nr. 4c-15/605/2019. 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-
13/642/2019. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.32 alin.(1) lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgenţă, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul majorării amenzilor aplicate pentru apelarea abuzivă a numărului unic 
pentru apeluri de urgență 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113, precum și pentru alertarea falsă a 
agențiilor specializate de intervenție, introducându-se, totodată, sancțiunea alternativă a prestării unei activități în folosul 
comunității. 
 Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, dezbaterea proiectului de lege a avut loc în 
şedinţe separate.  

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege pe parcursul mai multor ședințe. 
La lucrările ședinței Comisiei din 9 martie 2020 au fost prezenţi 12 deputaţi din totalul de 15 membrii. 

Comisia pentru industrii și servicii a dezbătut proiectul de lege în ședința din 25 februarie 2020. La lucrările ședinței 
Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 22 membrii. 

În conformitate cu prevederile art.55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la lucrările comisiilor au 
participat, în calitate de invitați, din partea Departamentului pentru Situații de Urgență,  domnul Locotenent - colonel 
Bărbulescu Ion-Cristian – ofițer specialist, iar din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale domnul Tătucu Simion- 
responsabil coordonare operațională 112 și doamna Lămășanu Angelica – consilier juridic. 

În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi  să 
propună plenului Camerei Deputaţilor 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 amendamentele admise redactate în Anexa nr.1 și amendamente respinse redactate în Anexa nr.2 care 
fac parte integrantă din prezentul raport. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
         

PREȘEDINTE PREȘEDINTE 
Cornel Zainea                                      Iulian Iancu 

 
 
 

SECRETAR 
Gheorghe – Dinu Socotar 

 

 
 
 

SECRETAR 
Dumitru Gherman 
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Anexa nr. 1 

        Amendamente admise  
         la proiectul de Lege pentru modificarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi 

funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă  
PLx nr. 341/2019 

Nr.  
Crt. Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivaţie 

1.  TITLUL LEGII 
LEGE 

 pentru modificarea art.32 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă 

TITLUL LEGII 
LEGE 

pentru modificarea și completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional 
unic pentru apeluri de urgenţă 

 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

Tehnică legislativă 

2. Articol unic. - La articolul 32 alineatul (1) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 
2008, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.160/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, literele a) şi b), se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 

Articol unic - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului național unic pentru 
apeluri de urgenţă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.246 din 28 
martie 2008, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.160/2008 cu 
modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum 
urmează: 
Autori:  
Deputat Cătălin Drulă – Grup parlamentar 
USR 
Deputat Pavel Popescu – Grup parlamentar 
PNL 
Deputat Alfred- Robert Simonis – Grup 

Tehnică legislativă 
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parlamentar PSD 
3.  

 
------------------------------------------------------- 

1. La articolul  2,  după alineatul (5) se 
introduc două noi alineate, alineatele (6) și 
(7), cu următorul cuprins: 
 
 (6) Transmiterea mesajelor tehnice 
standardizate scurte ce conțin informația de 
localizare obținută pe baza echipamentului 
terminal se realizează fără intervenția 
apelantului, către numărul unic 114. 
 (7) Furnizorii de rețele publice de comunicații 
electronice mobile au obligația de a suporta atât 
costurile determinate de transmiterea la 
numărul 114 a mesajelor tehnice standardizate 
scurte ce conțin informația de localizare 
obținută pe baza echipamentului terminal, cât și 
costurile aferente traficului generat pe o 
conexiune de date de transmiterea informației 
de localizare obținută pe baza echipamentului 
terminal. 
 
Autori:  
Deputat Cătălin Drulă – Grup parlamentar 
USR 
Deputat Pavel Popescu – Grup parlamentar 
PNL 
Deputat Alfred- Robert Simonis – Grup 
parlamentar PSD 

 
 
 
 
 
Pentru asigurarea unui răspuns cât mai 
prompt la urgențele cetățenilor prin 
îmbunătățirea posibilităților de preluare și 
gestionarea informațiilor de localizare 
asociate apelurilor de urgență în vederea 
creșterii gradului de acuratețe și de 
precizie a localizării apelanților aflați într-
o situație de urgență și, totodată, prin 
punerea la dispoziția 
dispecerilor/autorităților a unui set mai 
larg și mai precis de informații de 
localizare, în scopul unui răspuns cât mai 
eficient al autorităților la situații de 
urgență. 

4.  
 
----------------------------------------------------- 

2. Articolul 3 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Art. 3 – (1) În sensul prezentei ordonanțe de 
urgență, termenii şi expresiile de mai jos au 

 
 
În vederea implementării tehnologiei de 
localizare este necesară modificarea și 
completarea dispozițiilor Ordonanței de 
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următoarele semnificaţii: 
a) agenţii specializate de intervenţie - 
structurile autorităţilor administraţiei publice, 
care au rolul de intervenţie imediată pentru 
soluţionarea urgenţelor în domeniile 
ambulanţei, serviciilor mobile de urgenţă, 
reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.), 
poliţiei, jandarmeriei, serviciilor publice 
profesioniste şi voluntare pentru situaţii de 
urgenţă, inclusiv S.M.U.R.D., contra 
terorismului, precum şi alte structuri stabilite 
prin hotărâre a Guvernului; 
b) alertare falsă - utilizarea intenţionată a 
numărului 112 pentru determinarea alarmării 
sau intervenţiei agenţiilor specializate de 
intervenţie în mod nejustificat; 
c) apel de urgenţă - orice apel către Serviciul 
de urgenţă 112, care necesită acţiunea 
agenţiilor specializate de intervenţie; 
d) mesaj asociat unui apel de urgenţă - orice 
mesaj scurt (SMS), transmis ulterior unui apel 
de urgenţă, privind aceeaşi situaţie de urgenţă, 
către Serviciul de urgenţă 112, de o persoană 
cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire înregistrată 
la administratorul SNUAU, care necesită 
acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie; 
e) apelare abuzivă - apelarea repetată, cu rea 
intenţie, a numărului 112, fără ca apelantul să 
justifice o stare care necesită acţiunea agenţiilor 
specializate de intervenţie, sau apelarea 
numărului 112 pentru a aduce injurii 
operatorilor; 

Urgență a Guvernului nr. 34/2008, cu 
următoarele dispoziții: 
-stabilirea unei definiții pentru noul tip de 
informație de localizare (informație 
generată de o funcționalitate nativă a 
terminalului sau acolo unde este 
disponibilă cea generată de o aplicație 
furnizată de administratorul SNUAU, nu 
cea generată de elementele de 
infrastructură a rețelei de comunicații); 
-obligativitatea reglementării numărului 
pentru transmiterea mesajelor tehnice 
standardizate scurte ; 
-introducerea unei prevederi privind 
suportarea de către furnizorii de rețele 
publice mobile de telefonie a costului 
mesajelor tehnice standardizate scurte de 
localizare și a traficului de date generat de 
informația de localizare obținută pe baza 
echipamentului terminal, pe durata 
apelului; 
-obligarea furnizorilor de rețele publice 
mobile de telefonie de a permite 
transmiterea informațiilor de localizare 
atât sub formă de mesaje tehnice 
standardizate scurte, cât și ca un pachet de 
date (HTTPS POST), către 
administratorul SNUAU 
-obligația administratorului SNUAU de a 
utiliza datele de localizare automată în 
completarea celor obținute pe baza 
informației de localizare primară; 
-reglementarea asigurării cu prioritate în 
limita capabilităților tehnice a transmiterii 
către SNUAU, a informației de localizare 
obținută pe baza echipamentului terminal, 
atât prin utilizarea mesajelor tehnice 
standardizate scurte cât și a conexiunii de 
date, indiferent de tipul de serviciu folosit 



 8 

f) apel involuntar - apelarea numărului 112 din 
greşeală; 
g) centrul unic pentru apeluri de urgenţă - 
structura specializată de preluare şi transfer al 
apelurilor de urgenţă primite la 112, aflată în 
serviciu permanent, operat de administratorul 
SNUAU; 
h) mesaj abuziv – transmiterea repetată de 
mesaje scurte (SMS) către numărul 113, cu rea 
intenție, de către o persoană care nu este 
înregistrată la administratorul SNUAU, sau 
transmiterea unui mesaj scurt (SMS) către 
numărul 113 pentru a aduce injurii operatorilor, 
precum și transmiterea repetată către numărul 
114, cu rea intenție, a unor mesaje care nu 
respectă condițiile prevăzute la art. 2 alin. (6). 
i) dispeceratul de urgenţă - structura 
specializată de preluare şi tratare a apelurilor de 
urgenţă primite prin centrul unic pentru apeluri 
de urgenţă, aflată în serviciu permanent, operat 
de agenţiile specializate de intervenţie; 
j) dispeceratul integrat de urgenţă - structură 
specializată aflată în serviciu permanent, care, 
pe lângă preluarea apelului la numărul de 
urgenţă, asigură alarmarea şi coordonarea 
echipajelor de intervenţie ale tuturor serviciilor 
specializate de intervenţie, cu caracter medical 
şi nemedical, din aceeaşi locaţie fizică. 
Coordonarea se face de către personal special 
pregătit, având inclusiv un coordonator 
medical, cu studii superioare, din cadrul 
serviciului de ambulanţă sau S.M.U.R.D.; 

de utilizatorul respectiv. 
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k) E 112 - serviciul de comunicaţii de urgenţă 
extins prin adăugarea informaţiei de localizare 
a terminalului de la care se efectuează apelul de 
urgenţă; 
l) ETSI - Institutul European pentru 
Standardizare în Telecomunicaţii; 
m) gradul de serviciu - probabilitatea (P), 
exprimată ca fracţie zecimală, ca un apel 
telefonic să fie blocat. P.01 este gradul de 
serviciu care reflectă probabilitatea ca în timpul 
unei ore cu trafic de vârf un apel din o sută să 
fie blocat; 
n) informaţia de localizare primară - datele cu 
conţinutul şi formatul stabilite de Autoritatea 
Naţională pentru Administrare și Reglementare 
în Comunicații, care indică elementele de reţea 
relevante din punctul de vedere al localizării şi 
care nu necesită prelucrare suplimentară din 
partea operatorului; 
o) informația de localizare – datele, cu 
conținutul și formatul stabilite de Autoritatea 
Națională pentru Administrare și Reglementare 
în Comunicații și implementate în cadrul 
SNUAU, care, prin prelucrarea informației de 
localizare primară, indică poziția geografică în 
care se află echipamentul terminal al unui 
utilizator de telefonie mobilă sau adresa fizică 
de instalare a punctului terminal pentru o rețea 
de telefonie fixă; 
p) informația de localizare obținută pe baza 
echipamentului terminal - datele generate la 
nivelul echipamentului terminal mobil al 
apelantului, după momentul inițierii apelului de 
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urgență, și transmise către administratorul 
SNUAU de o funcționalitate integrată nativ la 
nivelul acestui terminal, precum și, acolo unde 
sunt disponibile, cele generate de o aplicație 
furnizată de administratorul SNUAU, ce conțin 
latitudinea și longitudinea care caracterizează 
poziția geografică în care se află echipamentul 
terminal; 
q) punctul de acces al centrului unic pentru 
apeluri de urgenţă - punctul fizic prin care unui 
apelant la numărul unic de urgenţă 112 i se 
asigură accesul la agenţiile specializate de 
intervenţie; 
r) rutare - dirijarea apelurilor efectuate de la 
echipamentele terminale dintr-o reţea publică 
de telefonie către numărul unic de urgenţă 112, 
în funcţie de zona de arondare a 
echipamentului terminal apelant, la centrul unic 
pentru apeluri de urgenţă corespunzător; 
s) Serviciul de urgenţă 112 - serviciu furnizat 
de SNUAU, care asigură preluarea apelurilor 
de urgenţă de la cetăţeni şi transmiterea 
acestora către agenţiile specializate de 
intervenţie, în vederea asigurării unei reacţii 
imediate, uniforme şi unitare pentru 
soluţionarea urgenţelor; 
ș) staţie de intervenţie - punct de concentrare a 
resurselor agenţiilor specializate de intervenţie, 
destinate soluţionării urgenţelor; 
t) SNUAU - ansamblu integrat de aplicaţii, 
echipamente şi reţele de comunicaţii şi 
tehnologia informaţiei care realizează interfaţa 
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unică de acces al cetăţeanului la agenţiile 
specializate de intervenţie şi care permite 
răspunsul adecvat urgenţei semnalate; interfaţa 
publică de acces este realizată prin integrarea în 
cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri 
de urgenţă cu dispeceratele agenţiilor 
specializate de intervenţie; 
ț) terminal telematic - terminal specializat care 
asigură posibilitatea transmiterii apelurilor de 
urgenţă şi a informaţiilor privind urgenţa de 
către persoane cu dizabilităţi de auz şi/sau 
vorbire, utilizând tehnici de transmisie şi de 
prelucrare automată la distanţă a informaţiei, 
prin intermediul unor procedee moderne de 
comunicaţie; 
u) 112- numărul unic pentru apeluri de urgenţă; 
v) suporţi tehnici - echipamente de 
comunicaţii, antene folosite în exclusivitate 
pentru SNUAU. 
(2) În cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență 
sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile 
relevante prevăzute la art. 4 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicațiile electronice, aprobată, cu 
modificări și completări, prin Legea nr. 
140/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Autori:  
Deputat Cătălin Drulă – Grup parlamentar 
USR 
Deputat Pavel Popescu – Grup parlamentar 
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PNL 
Deputat Alfred- Robert Simonis – Grup 
parlamentar PSD 

5.  
 
------------------------------------------------------ 

3. La articolul 15, după litera c) se introduce 
o nouă literă, litera d), cu următorul 
cuprins: 
 
d) de a lua toate măsurile necesare astfel încât 
să permită transmiterea, cu prioritate, în limita 
capabilităților tehnice, către administratorul 
SNUAU, a informației de localizare obținută pe 
baza echipamentului terminal, atât prin 
utilizarea mesajelor tehnice standardizate 
scurte, cât și a conexiunii de date, indiferent de 
tipul de serviciu folosit de utilizatorul 
respectiv. 
 
Autori:  
Deputat Cătălin Drulă – Grup parlamentar 
USR 
Deputat Pavel Popescu – Grup parlamentar 
PNL 
Deputat Alfred- Robert Simonis – Grup 
parlamentar PSD 

 

6.  
 
 
------------------------------------------------------ 

4. La articolul 19, după alineatul (3) se 
introduc două noi alineate, alineatele (4) și 
(5), cu următorul cuprins: 
 
(4) Datele cu caracter personal prevăzute la 
alin. (1) sunt stocate de către administratorul 
SNUAU pentru o perioadă de 5 ani. 
(5) La împlinirea termenului prevăzut la alin. 

 
 
 
 
În contextul modificării legislației privind 
protecția datelor cu caracter personal, este 
necesară reglementarea perioadei de 
stocare a datelor cu caracter personal, 
precum și obligativitatea distrugerii 
acestor date la finalul perioadei. 
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(4), datele cu caracter personal vor fi șterse sau, 
după caz,distruse. 
 
Autori:  
Deputat Cătălin Drulă – Grup parlamentar 
USR 
Deputat Pavel Popescu – Grup parlamentar 
PNL 
Deputat Alfred- Robert Simonis – Grup 
parlamentar PSD 

7.  
 
 
------------------------------------------------------- 

5. La articolul 20, alineatul (11) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 
(11) SNUAU are obligația de a transforma 
informațiile de localizare primară în informații 
de localizare, precum și de a utiliza, acolo unde 
este disponibilă, informația de localizare 
obținută pe baza echipamentului terminal. 
 
Autori:  
Deputat Cătălin Drulă – Grup parlamentar 
USR 
Deputat Pavel Popescu – Grup parlamentar 
PNL 
Deputat Alfred- Robert Simonis – Grup 
parlamentar PSD 

 

8.  
 
 
 
,,a) apelarea abuzivă a numărului unic pentru 
apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de 

6. La articolul 32 alineatul (1), literele a) și 
b) se modifică și vor avea următorul 
cuprins:  
 
a) apelarea abuzivă a numărului unic pentru 
apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de 
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mesaje abuzive la numărul 113, cu amendă 
de la 1000 lei la 2000 lei sau cu prestarea de 
la 100 până la 200 de ore de activităţi în 
folosul comunităţii. Recidiva în interval de 
un an de la sancţionare se pedepseşte cu 
amendă de la 2000 lei la 4000 lei sau cu 
prestarea de la 200 până la 400 de ore de 
activităţi în folosul comunităţii;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) alertarea falsă a agenţiilor specializate de 
intervenţie, cu amendă de la 2000 lei la 4000 
lei sau  cu prestarea de la 200 până la 400 
de ore de activităţi în folosul comunităţii. 
Recidiva în interval de un an de la 
sancţionare se pedepseşte cu amendă de la 
4000 lei la 8000 lei sau echivalentul a 25% 
până la 100% din costurile generate de 
alertarea falsă ,a agenţiilor specializate sau 

mesaje abuzive la numărul 113, ori la numărul 
114, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei sau 
cu prestarea de la 100 de ore la 200 de ore de 
activități în folosul comunității. Săvârșirea din 
nou a contravenției în interval de un an de la 
aplicarea sancțiunii se sancționează cu 
amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei sau, prin 
derogare de la dispozițiile art.9 alin.(1) din 
Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, cu prestarea de la 200 de ore la 400 
de ore de activități în folosul comunității; 
 
Autori:  
Deputat Cătălin Drulă – Grup parlamentar 
USR 
Deputat Pavel Popescu – Grup parlamentar 
PNL 
Deputat Alfred- Robert Simonis – Grup 
parlamentar PSD 
 
 
b) alertarea falsă a agenţiilor specializate de 
intervenţie, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 
lei sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore 
de activități în folosul comunității. Săvârșirea 
din nou a contravenției în interval de un an de 
la aplicarea sancțiunii se sancționează cu 
amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei sau prin 
derogare de la dispozițiile art.9 alin.(1) din 
Ordonanța Guvernului nr.2/2001, aprobată 

 
 
 
 
 
 
La art. art.9 alin.(1) din Ordonanța 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravențiilor, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările și 
completările ulterioare prevede limita 
maximă generală a sancțiunii de 300 de 
ore. 
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prestarea de la 400 până la 800 de ore de 
activităţi în folosul comunităţii.”   

cu modificări și completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, cu prestarea de la 400 de ore la 800 
de ore de activități în folosul comunității; 
 
Autori:  
Comisia pentru industrii și servicii 
Comisia pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor 
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Anexa nr. 2 
         

Amendamente respinse 
         la proiectul de Lege pentru modificarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi 

funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă  
PLx nr.341/2019 

Nr.  
Crt. Text adoptat de Senat Amendamente respinse/autor Motivaţie  

1.  TITLUL LEGII 
LEGE 

 pentru modificarea art.32 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă 

TITLUL LEGII 
LEGE 

pentru modificarea art.32 alin.(1) lit.a) şi b) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă 

 
Autor: 
Comisia pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor 

 

2. Articol unic. - La articolul 32 alineatul (1) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 
2008, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.160/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, literele a) şi b), se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 

Nemodificat 
Autor: 
Comisia pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor 

 

3.  
,,a) apelarea abuzivă a numărului unic pentru 
apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de 
mesaje abuzive la numărul 113, cu amendă 
de la 1000 lei la 2000 lei sau cu prestarea de 

 
,,a) apelarea abuzivă a numărului unic pentru 
apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de mesaje 
abuzive la numărul 113, cu amendă de la 1000 lei 
la 2000 lei sau cu prestarea de la 100 de ore la 
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la 100 până la 200 de ore de activităţi în 
folosul comunităţii. Recidiva în interval de 
un an de la sancţionare se pedepseşte cu 
amendă de la 2000 lei la 4000 lei sau cu 
prestarea de la 200 până la 400 de ore de 
activităţi în folosul comunităţii;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) alertarea falsă a agenţiilor specializate de 

200 de ore de activităţi în folosul comunităţii. 
Săvârşirea din nou a contravenţiei în interval de 
1 an de la aplicarea sancțiunii se sancţionează 
cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei sau, prin 
derogare de la dispoziţiile art.9 alin.(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu prestarea de la 200 de ore la 400 de 
ore de activităţi în folosul comunităţii;  
 
Autor:  Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor  
 
,,a) apelarea abuzivă a numărului unic pentru 
apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de mesaje 
abuzive la numărul 113, cu amendă de la 2000 lei 
la 4000 lei sau cu prestarea de la 200 până la 400 
de ore de activităţi în folosul comunităţii. Recidiva 
în interval de un an de la sancţionare se pedepseşte 
cu amendă de la 4000 lei la 8000 lei sau cu 
prestarea de la 400 până la 800 de ore de activităţi 
în folosul comunităţii;  
 
Autor: Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului 
 
b) alertarea falsă a agenţiilor specializate de 
intervenţie, cu amendă de la 4000 lei la 8000 lei 
sau  cu prestarea de la 400 până la 800 de ore de 
activităţi în folosul comunităţii. Recidiva în 
interval de un an de la sancţionare se pedepseşte 
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intervenţie, cu amendă de la 2000 lei la 4000 
lei sau  cu prestarea de la 200 până la 400 
de ore de activităţi în folosul comunităţii. 
Recidiva în interval de un an de la 
sancţionare se pedepseşte cu amendă de la 
4000 lei la 8000 lei sau echivalentul a 25% 
până la 100% din costurile generate de 
alertarea falsă ,a agenţiilor specializate sau 
prestarea de la 400 până la 800 de ore de 
activităţi în folosul comunităţii.”   

cu amendă de la 8000 lei la 16000 lei sau 
echivalentul a 25% până la 100% din costurile 
generate de alertarea falsă ,a agenţiilor specializate 
sau prestarea de la 800 până la 1600 de ore de 
activităţi în folosul comunităţii.”  
  
Autor: Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului 
 
b) alertarea falsă a agenţiilor specializate de 
intervenţie, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei 
sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de 
activități în folosul comunității. Săvârșirea din 
nou a contravenției în interval de un an de la 
aplicarea sancțiunii se sancționează cu amendă 
de la 4.000 lei la 8.000 lei sau echivalentul a 
25% până la 1000% din costurile generate de 
alertarea falsă a agențiilor specializate sau, 
prin derogare de la dispozițiile art.9 alin.(1) din 
Ordonanța Guvernului nr.2/2001, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, cu prestarea de la 400 de ore la 800 de 
ore de activități în folosul comunității; 
 
Autori:  
Deputat Cătălin Drulă – Grup parlamentar USR 
Deputat Pavel Popescu – Grup parlamentar PNL 
Deputat Alfred- Robert Simonis – Grup 
parlamentar PSD 

 

 


