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PRIM MINISTRU
rHI

Doamna pre§edinte,
A

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constitulie §i in 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la proiectul de lege privind instituirea sistemului ’’Alertd 

Copil”, provenit dintr-o propunere legislativa iniliata de domnul deputat 

PNL Ovidiu Alexandra Raetchi (Plx. 468/2019, Bp. 415/2019).

I. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obieet de reglementare instituirea 

sistemului Alerta Copil, ee urmeaza a fl operat de eatre Ministerul 

Afaeerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, 
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si prin inspeetoratele 

pentru situatii de urgenta subordonate, in seopul transmiterii eatre 

populatia din anumite zone geografice a mesajelor privind disparitiile de 

minori raportate Politiei.
Potrivit initiativei legislative, fmantarea cheltuielilor prevazute prin 

reglementarile propuse urmeaza a se asigura de la bugetul de stat sau din 

alte surse de fmantare, prin bugetul Ministerului Afaeerilor Interne.



II. Observatii

1. Precizam faptul ca, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne an 

fost intreprinse demersurile necesare in vederea elaborarii si promovarii 

cadrului legislativ necesar crearii unui sistem de cautare si protectie 

adaptat nevoilor persoanei disparute si familiei acesteia, concretizate prin 

Proiectul de lege privind cdutarea persoanelor disparute.
Comparativ cu initiativa legislative in discutie, prin care se propune 

instituirea unui sistem care sa asigure distribuirea catre populatie a unui 

simplu mesaj de tip SMS prin care se anunta disparitia unui minor si 

modul in care cetatenii pot contribui la efortul de cautare, demersul 

legislativ initiat de Ministerul Afacerilor Interne valorifica atat 

oportunitatile oferite de tehnologiile modeme, cat si mijloacele clasice de 

cautare a persoanelor, inclusiv cu sprijinul populatiei, respectiv stabileste 

cadrul in care se desfasoara activitatea de cautare, competente, proceduri, 
metode, mijloace, garantii si drepturi. De asemenea, se creeaza un 

mecanism administrate care sa asigure o coordonare mai buna a 

actiunilor institutiilor publice, cu defmirea clara a rolurilor, 
competentelor si responsabilitatilor in domeniu.

Astfel, in cuprinsul proiectului de lege mentionat sunt abordate 

detaliat aspecte referitoare la mecanismul ’’Alertd rdpire copil”, 
respectiv sunt prevazute dispozitii referitoare la declansarea si adeziunea 

la acest mecanism, transmiterea si continutul mesajului de alerta, 
transmiterea mesajului de alerta prin sistemul ’’RO-ALERT”, precum si 
incetarea alertei.

In concluzie, prin Proiectul de lege privind cdutarea persoanelor 

disparute se are in vedere instituirea cadrului referitor la ’’Alerta rdpire 

copil” (conditii, competenta, mesaj) - mecanism functional si in prezent, 
dezvoltat in parteneriat de catre Politia Romana cu alte institutii cu 

competente in domeniu si cu organizatii neguvemamentale si persoane 

juridice din diferite sfere de activitate. Altfel spus, proiectul propune 

valorificarea bunelor practici in domeniu si simplificarea procedurii de 

adeziune la acest mecanism, pentru a facilita implicarea unui numar cat 

mai mare de persoane interesate si atragerea unor resurse sporite.

2. Precizam ca, potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr.500/2002 

privindfinanlelepublice, cu modificdrile §i completdrile ulterioare, §i ale 

art. 15 din Legea responsabilitdlii fiscal-bugetare nr. 69/2010,



republicata, in cazul initiativelor legislative a caror adoptare atrage 

majorarea cheltuielilor bugetare, initiatorii au obligatia sa prezinte 

impactul flnanciar care trebuie sa cuprinda propuneri realiste in vederea 

acoperirii majorarii cheltuielilor.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele men^ionate la pet. II, Guvernul nu 

sustine adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima,

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Pre§edintele Senatului
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