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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari

Comisia economica, 
industrii si seryicii

Nr.XX/529/2019 Nr. XIX/281/2019

RAPORT COMUN

asupra Propunerii legislative pentru completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2008 

privind organizarea si functionarea 

Sistemului national unic 

pentru apeluri de urgenta

Cu adresa L577/2019 din data de 12 noiembrie 2019, Comisia economica, industrii si 
servicii impreuna cu Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari au fost sesizate, 
de catre Biroul permanent al Senatului, m vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului comun, cu 
Propunerea legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de 
urgenta, initiatori: Senatori; Robert-Marius Cazanciuc - senator PSD; §erban Nicolae - senator 
PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare, potrivit Expunerii de motive, 
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea si 
functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, aprobata prin Legea 
nr.160/2008, in sensul instituirii obligatiei comercializarii telefoanelor mobile numai daca au 
instalate aplicatiile unice de apel de urgenta si mesaj de urgenta, precum si a unor sanctiuni 
specifice in cazul efectuarii de apelari agresive sau transmiterii de mesaje agresive.

Consiliului Legislativ a avizat favorabil, cu observaUi si propuneri, propunerea
legislativa.

Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil cu propuneri proiectul de act normativ. 
Comisia pentru comunicatii §i tehnologia informa^iei a avizat favorabil propunerea

legislativa.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte §i minoritati a transmis 

un aviz negativ.
Pe parcursul mai multor sedinte, membrii Comisiei economice, industrii si servicii 

precum si cei ai Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari au hotarat, cu 
majoritate de voturi ale senatorilor prezenti, sa adopte raport comun de admitere, fara 
amendamente.

La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu prevederile art.63 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, reprezentanti ai: Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Inspectoratului General pentru Situatii de



Urgenta, Autoritatii Na^ionale pentru Administrare §i Reglementare m Comunicafii (ANCOM], 
precum si reprezentanti ai Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Comisia economica, industrii si servicii impreuna cu Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari supun plenului Senatului, spre dezbatere si adoptare, raportul 
comun de admitere, fara amendamente, si propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor ordinare, urmand a fi dezbatuta §i adoptata de plenul Senatului m conformitate cu 
prevederile art. 76 alin. (2) din Constitu^ie.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i art. 92 alin. 
(7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este prima 
Camera sesizata.

PRESEDINTE,

Senator D^n Senator Sebban NICOLAE

SECRETAR, ECRETAR,
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Senator Silvia- Monica DINICA Senator Adrian Nicolae DIACONU


