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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

privind instituirea sistemului ’’Alerta Copil”

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. 1. - Prin prezenta lege se instituie sistemul Alerta Copil, 
operat de catre Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru 

Situatii de Urgen^a, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgen^a §i 
grin inspectorate^ pentru situa|ii de urgen^a subordonate, in scopul 

transmiterii catre populatia din anumite zone geografice a mesajelor 

privind disparitiile de minori raportate Politiei.

Art. 2. - Mesajele ALERTA COPIL vor fi difuzate, prin SMS, 
utilizatorilor de telefonie mobila din zonele indicate de Politie ca fiind 

relevante pentm aria de cautare.

Art. 3. - (1) Mesajele ALERTA COPIL sunt de interes public §i
gratuite.

(2) Mesajele ALERT A COPIL con^in informatiile pe care Polilia 

le considera esen^iale pentru identificarea minorului disparut, precum §i 
alte date relevante pentru gasirea minorului disparut.

(3) In cadrul mesajelor ALERTA COPIL Politia va anun^a §i 
modul in care cetatenii pot contribui la efortul de cautare.
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(4) Ministerul Afacerilor Interne are obligalia de a publica cel 

putin 0 data la 12 ore o actualizare privind statusul cazurilor raportate prin 

sistemul ALERTA COPIL.

Art. 4. - (1) In vederea transmiterii catre populatie a mesajelor 

ALERTA COPIL, sistemul ALERTA COPIL se conecteaza cu relelele 

publice mobile de comunicatii electronice.
(2) Fumizorii retelelor publice mobile de comunicatii electronice 

nu percep tarife sau alte sume de bani, indiferent de titlu, pentru 

transmiterea mesajelor ALERTA COPIL.

Art. 5. - (1) Posturile de radio §i televiziune urmeaza sa preia 

mesajele ALERTA COPIL in baza unui sistem reglementat de Consiliul 

National au Audiovizualului, dupa ascultarea punctului de vedere al 
acestora, in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului 

proiect de lege.
(2) Site-urile de §tiri cu flux continuu de informatii vor primi din 

partea Politiei o in§tiintare speciala de tip Alerta Copil, fiind rugate sa 

distribute informatia in regim breaking-news.

Art. 6. - Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul 

pentru Situatii de Urgenta, este responsabil cu organizarea campaniilor de 

informare a populatiei privind existenta §i functionarea Sistemului
alertA copil.

Art. 7. - Finantarea cheltuielilor pentru activitatile prevazute la 

alin. (1) se asigura de la bugetul de stat sau din alte surse de fmantare, 
potrivit legii, prin bugetul Ministerului de Interne.

Art. 8. - In termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a 

prezentului proiect de lege, Ministerul de Interne aproba procedurile 

operationale pentru implementarea prevederilor din initiativa legislative.
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Acest protect de lege se considerd adoptat de Camera 

Deputatilor in forma inifiald, in condifile art. 75 alin. (2) teza a Ill-a din 

Constitufa Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

FLOWN lORDACHE


